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2 Tume ya Madini

/TAHARIRI

Maoni ya Mhariri

Mhandisi Yahya Samamba
Kaimu Katibu Mtendaji 
Tume ya Madini, 

Tume ya Madini ilianzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Madini ya Mwaka 2010 kama ilivyoreke-
bishwa mwaka 2017 lengo likiwa ni kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa Sera na Sheria ya 

Madini ili kufikia malengo yaliyowekwa na Serikali.
 

Majukumu makuu ya Tume ya Madini ni  pamoja na kutoa na kusimamia leseni za madini,  
ukusanyaji wa maduhuli, kusimamia shughuli za utafutaji, uchimbaji, kuratibu biashara ya 

madini  na  kusimamia ukaguzi wa migodi na mazingira kwa ujumla.
 

Ili kuhakikisha Sekta ya Madini inaendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye Pato la Taifa 
na kufikia asilimia 10 ya mchango wake ifikapo mwaka 2025, katika mwaka wa fedha 
2020-2021 pamoja na majukumu mengine mahsusi, Tume ya Madini ilipangiwa kukusanya 

shilingi bilioni 526.7
 

Ili kuhakikisha lengo husika linafikiwa, mikakati mbalimbali iliwekwa kwenye ukusanyaji wa 
maduhuli ikiwa ni pamoja na usimamizi wa migodi yote ya uchimbaji wa madini nchini, 
usimamizi wa masoko  na vituo vya ununuzi wa madini yaliyoanzishwa nchini na kuongeza 

udhibiti wa utoroshaji wa madini kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama.
 

Katika kipindi cha mwezi Julai, 2020 hadi Machi, 2021 Tume ya Madini ilifanikiwa kukusanya 
kiasi cha shilingi bilioni 445.3 ikiwa ni sawa na asilimia 84.5 ya lengo la mwaka la kiasi cha 

shilingi bilioni 526.7
 

Katika kuhakikisha wachimbaji wadogo wa madini wananufaika na rasilimali za madini, Tume 
ya Madini itaendelea kutekeleza mikakati ya kuboresha mazingira ya wachimbaji wadogo wa 
madini ikiwa ni pamoja na kuwatengea maeneo ya uchimbaji wa madini na kuwaunganisha na 

Taasisi za Kifedha kwa ajili ya kupatiwa mikopo.
 

Tunapenda kuwapongeza Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa na Watumishi wote kwa ujumla 
kwa kuendeleza  kasi ya ukusanyaji wa maduhuli ambapo tunatarajia kuvuka lengo la ukusan-
yaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na kuwataka kuendelea kuwa wabunifu 

huku  tukiendelea kutatua changamoto mbalimbali katika ukusanyaji wa maduhuli.
 
 

KAZI INAENDELEA UKUSANYAJI WA 
MADUHULI KWA MWAKA WA FEDHA 2020-2021

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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Soko la Madini Dar 
Lamkosha Waziri wa Madini

Waziri wa Madini, Doto Biteko ameipongeza Tume ya Madini kwa 

Waziri Biteko alitoa pongezi hizo tarehe 11 Januari, 2021 kwenye 
ziara yake katika Soko la Madini la Dar es Salaam ambapo 
alikagua maduka ya wafanyabiashara wa madini pamoja na 
kuangalia namna mfumo mzima wa uuzaji wa madini unavyofa-

Katika ziara yake Waziri Biteko aliambatana na Naibu Waziri wa 
Madini, Profesa Shukrani Manya, Mwenyekiti wa Tume ya 
Madini, Profesa Idris Kikula, Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya 
Madini, Mhandisi Yahya Samamba na watendaji wengine kutoka 

Salaam, Ally Maganga pamoja na timu yake; kiukweli mmenifu-
rahisha kwa kufanya kazi kwa umakini mkubwa, taarifa zote 
zimewekwa kwa usahihi na hazina utofauti ambapo inaonesha 

Aliongeza kuwa,  kwa sasa Soko la Madini la Dar es Salaam ndilo 
Soko linaloongoza kwa kufanya biashara ya madini kwa umakini 
mkubwa  na uaminifu na kuyataka masoko mengine kuendelea 

Aliendelea kusema kuwa  Soko hilo limekuwa kituo cha kutegeme-
wa kwa kuwa linaunganisha masoko mengine ya madini nchini na 

Katika  hatua  nyingine, Waziri Biteko alisema kuwa Wizara ya 
Madini inaangalia namna bora ya kuboresha mazingira ya 
biashara ya masonara ikiwa ni pamoja na kuwahamishia 

biashara ya madini kwa kuzingatia kanuni na taratibu za 
masoko ya madini

Wakizungumza katika nyakati tofauti wafanyabiashara wa 
madini walipongeza kazi kubwa inayofanywa na Wizara ya 
Madini kwenye usimamizi wa masoko ya madini na 

Akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara wa madini jijini 
Dar es Salaam, Makamu Mwenyekiti wa TAMIDA, Othman 
Tharia alisema kuwa Waziri wa Madini, Doto Biteko, Naibu 
Waziri wa Madini, Profesa Shukrani Manya na Katibu Mkuu 
wa Wizara ya Madini wamekuwa mstari wa mbele kwenye 
usimamizi wa Sekta ya Madini hususan kwenye usimamizi wa 
masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini vilivyoan-

Alisema kuwa, Wizara ya Madini imeweka mazingira  wezeshi 
kwenye masoko ya madini ikiwa ni pamoja na wataalam na 
vifaa vya kupima madini hivyo kurahisisha biashara ya 
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Na Mwandishi wetu, Dodoma

Waziri wa Madini, Doto Biteko tarehe 20 Januari 2021 alikutana na 
uongozi mpya wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya dhahabu ya 

Kikao hicho pia kilishirikisha Kamishna wa Madini, Mhandisi David 
Mulabwa, Mkurugenzi wa Sheria wa Wizara ya Madini, Edwin Igenge, 
Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba 
pamoja na watendaji wengine kutoka Wizara ya Madini,Tume ya Madini 
na Shirika la Madini la Taifa (STAMICO)

Wawakilishi kutoka katika kampuni ya TANZAM 2000 walikuwa ni 
pamoja na Mtendaji Mkuu, Stephen Mullowney, Mkurugenzi wa 

Akizungumza katika kikao hicho Waziri Biteko aliitaka 
kampuni hiyo kutimiza masharti yaliyowekwa ili kuon-
dolewa kwa hati ya makosa waliyokuwa wameandikiwa 

Masharti hayo yalikuwa ni pamoja na kupitia na kufanya 
marekebisho ya mpango kazi wa uendelezaji wa mgodi 

wanaozunguka mgodi huo katika eneo la Katoro mkoani 
Geita na kupitia na kufanya marekebisho ya mkataba 

kati yake na Shirika la Madini la Taifa (STAMICO)

Waziri wa Madini Akutana na Uongozi 
Mpya wa Kampuni ya TANZAM 2000
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Waziri Biteko Aitaka Kamati ya 
Kitaifa ya Ufungaji Migodi Kuwasilisha 

Mpango wa Utendaji Kazi

Waziri wa Madini, Doto Biteko ameitaka Kamati ya Kitaifa ya 
Ufungaji Migodi kuwasilisha mpango kazi wake wa utekelezaji 
wa majukumu kwenye usimamizi wa ufungaji wa migodi nchini 
ikiwa ni mkakati wa kuhakikisha shughuli za uchimbaji wa 
madini zinafungwa pasipo kuathiri mazingira.

Waziri Biteko alitoa kauli hiyo tarehe 04 Machi, 2021 kwenye 
kikao chake na kamati hiyo, kilichofanyika jijini Dodoma lengo 
likiwa ni kupokea taarifa ya majukumu yake kwenye usimamizi 
wa ufungaji wa migodi nchini.

"Ni vyema nikapata picha kamili ya mpango mzima wa majuku-
mu yenu kwenye usimamizi wa ufungaji migodi pamoja na 
kutoa ushauri kwangu kabla ya kuidhinisha hati fungani za 
kampuni za madini zinazowasilisha mipango ya ufungaji wa 
migodi yake," alisema Waziri Biteko.

Katika hatua nyingine, aliitaka kamati hiyo kujiridhisha ghara-
ma halisi za ufungaji migodi kwa kurudishia mazingira katika 
hali nzuri kabla ya kumshauri kuidhinisha hati fungani na 
kupitisha mipango ya ufungaji migodi. 

Aidha, Waziri Biteko alisema kuwa Serikali inapenda kuona 
Sekta ya Madini inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye ukuaji 
wa uchumi wa nchi bila kuathiri mazingira ya wananchi wanaoi-

shi katika maeneo yaliyopo kwenye machimbo ya madini.

"Haileti maana Serikali inaingiza mabilioni ya shilingi kutokana 
na Sekta ya Madini, huku wananchi wakiathirika hasa baada ya 
kumalizika kwa shughuli za uchimbaji wa madini," alisema 

Waziri Biteko.

Naye Naibu Waziri wa Madini, Profesa Shukrani Manya mbali na 
kuipongeza kamati hiyo kwa kazi nzuri aliitaka  kuongeza kasi 

ya utendaji kwenye usimamizi wa mipango ya ufungaji migodi.

Kamati hiyo ina wajumbe kutoka Wizara ya Madini, Wizara ya 
Maji, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Wizara 
ya Maliasili na Utalii, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa 

Mazingira (NEMC) na Ofisi ya  Mkemia Mkuu wa Serikali.

Wengine wanatoka katika Ofisi ya Makamu wa Rais (Mazingira),
Tume ya Taifa ya Mipango na Matumizi ya Ardhi, Taasisi ya 

Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania (GST) na Chuo 
Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM).  

Na Greyson Mwase, Dodoma
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Biteko: 2025 Sekta ya Madini Kuchangia 
Asilimia 10 Pato la Taifa

2021 alipofanya kikao na Watumishi wa Tume ya Madini kilichofanyi-

Waziri Biteko alisema kuwa, Sekta ya Madini imeendelea kuimarika 
mwaka hadi mwaka na sasa ndio sekta inayoongoza kwa kuingizia 
nchi fedha za kigeni na kuongeza kuwa sekta hiyo imekua kwa asilim-

nyingine hapa nchini ambapo mchango wake umeongezeka kutoka 

“Pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata katika 
Sekta ya Madini lakini bado tuna kazi ya kuhakikisha 

asilimia kumi katika Pato la Taifa, hivyo niwaombe 
watumishi wote wa Tume ya Madini kuongeza bidii 

Awali, Mwanyekiti wa Tume ya Madini Profesa Idris 
Kikula alisema, Tume ya Madini inakabiliwa na 

la Tume ya Madini na Mkandarasi yupo katika eneo 

Na Tito Mselem Dodoma



Ukuta wa Mirerani
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Imeelezwa kuwa, kufuatia kukamilika kwa Ujenzi wa 
Ukuta  unaozunguka Migodi ya Tanzanite, Mirerani 
Mwaka 2018 , udhibiti wa madini hayo umeimarika na 
hivyo  kupelekea kuongezeka kwa Ukusanyaji wa Mapato 
ya Serikali  kutoka shilingi milioni 238 Mwaka 2016 na 
2017 hadi kufikia shilingi  bilioni 1.417 Mwaka 2020.

Hayo yalielezwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini 
Profesa Simon Msanjila wakati akiwasilisha taarifa ya 
Eneo Tengefu la Mirerani kwa Kamati ya Kudumu ya 
Bunge ya Nishati na Madini  katika kikao kilichofanyika 
Machi 10, jijini Dodoma.

Profesa  Msanjila aliongeza kuwa, ukuta  huo umeweze-
sha kupungua kwa matukio ya utoroshaji wa madini 
yaliyokuwa yakiisababishia Serikali hasara , kuimarisha 
ulinzi wa watu wanaofanya shughuli mbalimbali na mali 
zao ndani ya ukuta ikiwemo kurahisisha shughuli za 
kiutawala na usimamizi wa rasilimali madini katika eneo 
hilo na  kuzuia utumikishwaji wa watoto katika shughuli 
za uchimbaji madini ya tanzanite

Aidha, Profesa Msanjila aliieleza kamati hiyo kuwa, Kituo cha 
Pamoja cha Biashara ya Tanzanite (One Stop Center) kilicho-
jengwa ndani ya ukuta huo, sasa ni rasmi kuwa, kitajulikana 
kwa jina la Kituo cha Tanzanite cha Magufuli, (Magufuli 

Tanzanite Center).

Alisema kuwa, kituo hicho ambacho tayari kinafanya kazi, 
kinahusisha ofisi mbalimbali zikiwemo za Idara ya Uhamiaji, 
Ofisi ya Usalama wa Taifa, Ofisi ya Mamlaka ya Mapato 
Tanzania (TRA), Ofisi ya Jeshi la Polisi, Ukumbi wa Mikutano 

na Ofisi ya Madini.

Alizitaja ofisi nyingine katika kituo hicho kuwa ni pamoja na 
Vyumba vya Mahabusu, Chumba cha Uthaminishaji Madini, 
Mabenki, Chumba cha Usimamizi wa CCTV Kamera, Chumba 

maalum cha kuhifadhia madini na chumba
cha kuhifadhi mifumo ya kieletroniki (server room).

Aidha, Profesa Msanjila alieleza kamati hiyo kuhusu miradi 
mbalimbali iliyotekelezwa katika eneo hilo la Mirerani 
ikiwemo ile inayoendelea kutekelezwa ambapo aliitaja kuwa 
ni pamoja na ujenzi wa barabara ya ndani inayozunguka 
ukuta, mradi wa ujenzi wa vyumba viwili vya upekuzi , eneo 

Na Asteria Muhozya, Dodoma

Kituo cha Pamoja sasa kuitwa Magufuli Tanzanite Center

Ukuta wa Mirerani Waongeza 
Mapato ya Serikali

la kupumzika wadau wa madini na soko la madini.

Pamoja na kuwepo changamoto za utoroshaji wa madini ukuta 
umesaidia udhibiti kwa kiasi ikilinganishwa na kipindi ukuta haupo.

Aidha, Serikali imejipanga kuimarisha mifumo wa kiulinzi
ili kudhibiti utoroshwaji wa madini ya Tanzanite.



Masoko ya 
Madini 
Yaingiza 
Shilingi 
Bilioni 76.2 

Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya 
Madini, Mhandisi Yahya Samamba 
amesema kuwa katika kipindi cha mwezi 
Julai hadi Disemba 2020 masoko ya 
madini na vituo vya ununuzi wa madini 
nchini yaliingizia Serikali kiasi cha 
shilingi bilioni 76.2.

Aliyasema hayo tarehe 02 Februari, 2021 
katika kikao kazi cha Tume ya Madini  
kilichofanyika jijini Dodoma chenye lengo 
la kupokea na kujadili taarifa ya 
utekelezaji wa majukumu ya Tume ya 
Madini kwa kipindi cha robo mwaka.

Alieleza kuwa katika kipindi cha kuanzia 
mwezi Julai hadi Disemba, 2020 jumla ya 
mapato (mrabaha na ada ya ukaguzi) 
yaliyotokana na mauzo ya madini katika 
masoko yalikuwa ni shilingi bilioni 76.29 
ambapo katika fedha hizo, kiasi cha 
shilingi bilioni 65.27 zilitokana na 
mrabaha na shilingi bilioni 11.02 zilitoka-
na na ada ya ukaguzi.

9Tume ya Madini
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Ni katika kipindi 
cha Julai – Disemba, 2020
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Katika hatua nyingine, Mhandisi Samamba alisema kuwa katika 
-
-

Akielezea hali ya ukusanyaji wa maduhuhuli, Mhandisi Samam-
ba alisema kuwa, katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi 
Disemba, 2020 jumla  ya makusanyo ya maduhuli yalikuwa ni 

“Ikumbukwe kuwa Tume ya Madini ilipangiwa kukus-

Kikao hicho kilichoongozwa na Mwenyekiti wa Tume 
ya Madini, Profesa Idris Kikula kilishirikisha 
makamishna ambao walikuwa ni pamoja na Katibu 
Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya 
Makazi, Mary Makondo, Katibu Mkuu wa TAMISEMI, 
Mhandisi Joseph Nyamhanga, Mtendaji Mkuu wa 
Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji wa Madini 
Tanzania (FEMATA) Haroun Kinega, Profesa Abdulka-

pamoja na Wakuu wa Idara  na Vitengo kutoka Makao 
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Tanzania inatarajia kubeba Ajenda ya  Kuanzishwa kwa Masoko 
ya Madini kwa   Nchi Zinazozalisha Madini ya Almasi Afrika  
mara baada ya kupokea Uenyekiti wa  Jumuiya hiyo lengo 
likiwa ni kuziwezesha nchi hizo kuuza madini yao  kwenye 
masoko ya ndani ikiwemo  kuyaongezea thamani .

Hayo yalibainishwa  Aprili 7 jijini Dodoma na Waziri wa Madini 
Doto Biteko wakati akizungumza na Waandishi wa Habari  kabla 
ya kuanza kwa Mkutano wa Saba (7) wa Mawaziri wa nchi 
Zinazozalisha Madini ya Almasi Afrika ( African Diamonds 
Producers Association- ADPA) ambao unatanguliwa na 
mkutano wa Wataalam kutoka nchi wanachama wa Jumuiya 
hiyo.

Alieleza kuwa, faida ya Tanzania kuwa Mwenyekiti wa Jumuiya 
hiyo kutaipa nafasi ya kusukuma agenda muhimu zinazohusu 
sekta ya madini ikiwemo kuziita nchi hizo kutumia masoko ya 
madini yaliyoanzishwa katika maeneo mbalimbali nchini.

Aliongeza kuwa, katika kipindi chake cha Uenyekiti kama nchi, 
itazishawishi nchi wanachama kuwa na mfumo wa kisheria 
unaofanana ili kuziwezesha  kunufaika na rasilimali madini 
ikiwemo kuzilinda.
‘’Faida ya Tanzania kuwa Mwenyekiti wa Jumuiya hii ni 
kuingiza mawazo yetu kwenye jamii kubwa. Tutatumia uzoefu 
wetu  kutangaza fursa za kibiashara kwenye sekta ya madini na 
lengo letu likiwa ni kuifanya Tanzania kuwa Hub ya  biashara 
ya madini kwa sababu tuna kila sababu ya kufanya hivyo,’’ 
alisema Waziri Biteko.

Akizungumzia hali ya sasa ya uzalishaji  wa madini ya almasi 
nchini, alisema kuwa, kama nchi inao mgodi  mmoja mkubwa  
wa Almasi wa  Williamson Diamond Limited (WDL)  uliopo  eneo 
la Mwadui Mkoani Shinyanga uzalishaji wake  kwa mwaka  
umefikia Carats 497,000 ukiwa ni uzalishaji mkubwa 
ukilinganishwa na uzalishaji mkubwa wa mwisho uliofanyika 
mwaka 1977 ambapo zilizalishwa Carats 370,000
‘’Kipindi cha janga la ugonjwa wa Corona bei ya almasi ilishuka 
na sehemu ya mgodi ilifanyiwa matengenezo. Hapa nchini, soko 
la almasi lipo mkoani Shinyanga na Dar es Salaam lakini soko la 
dunia liko Antwerp nchini Ubelgiji. Ukizungumzia mapato ya 
madini yanayoongoza ni dhahabu, inafuata almasi na madini ya 
ujenzi,’’ alieleza Waziri Biteko.
Mgodi wa Almasi wa WDL ni mgodi wa ubia ambapo Serikali 
inamiliki hisa asilimia 25 na Kampuni ya Wilcroft inamiliki 
asilimia 75. 
Aidha, akizungumzia mkutano huo alisema kuwa, mbali na 
majadiliano, nchi wanachama watapata fursa ya kubadilishana 
uzoefu kuhusiana na usimamizi wa sekta ya madini, kuimari-
sha utendaji  katika wizara ikiwemo kuhakikisha mifumo ya 
ADPA inaboreshwa ili kuwa na manufaa ya nchi wanachama.
Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Madini Prof. Shukrani 
Manya alisema kwa kuwa nchi ya Tanzania ni sehemu ya nchi 
wazalishaji wa madini ya almasi  Afrika wanayo fursa ya kush-
iriki mikutano hiyo.
Tanzania ndiye  Mwenyeji wa Mkutano  wa mwaka huu wa  Siku 
Mbili  unaofanyika tarehe 7 na 8 Aprili, 2021, kwa njia ya Video 
Conference. Jumuiya hiyo inajumuisha jumla ya nchi wanacha-
ma 19 kati yao 12 zikiwa nchi wanachama na 7 nchi waangalizi. 

Na Asteria Muhozya na Steven Nyamiti, Dodoma

Mawaziri na Wataalam wa nchi 12 kujadili masuala mbalimbali
Tanzania Kupokea Uenyekiti wa ADPA
Uzalishaji wa Almasi nchini wafikia Carats  497,000 kwa mwaka

Tanzania Kubeba Ajenda Ya Masoko Uenyekiti 
Umoja Wa Nchi Wazalishaji 

Wa Almasi Afrika
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Mwenyekiti wa Tume ya 
Madini, Profesa Idris Kikula 
tarehe 21 Februari, 2021 alion-
goza mjadala kuhusu fursa na 
changamoto kwenye uchim-
baji na biashara ya madini ya 
vito katika Mkutano wa 
Kimataifa wa Uwekezaji  
katika Sekta ya Madini uliofa-
nyika katika Ukumbi wa 
Kimataifa wa Mwalimu Julius 
Nyerere (JNICC) jijini Dar es 
Salaam.
 
Mkutano huo ulioandaliwa na 
Wizara ya Madini ulihusisha 
wadau wa madini ikiwa ni 
pamoja na Taasisi za Serikali, 
Taasisi za Kifedha, kampuni 
za uchimbaji wa madini, 
wachimbaji wadogo wa 
madini, wafanyabiashara wa 
madini nk. 

PROFESA KIKULA AONGOZA MJADALA KUHUSU
 MADINI YA VITO KWENYE MKUTANO WA 

KIMATAIFA WA MADINI DAR

12
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Kiswahili Rasmi Umoja wa Nchi 
Wazalishaji wa Almasi Afrika

Tanzania Yakabidhiwa Uenyekiti

Kiswahili kimekubalika kuwa moja ya lugha za mawasiliano 
zitakazotumika katika Umoja wa Nchi Zinazozalisha Madini 
ya Almasi Afrika na hivyo kuongeza idadi ya lugha zilizokuwa 
zikitumika awali  katika umoja  huo za  Kiingereza, Kireno na 
Kifaransa.

 Hayo yalisemwa  Aprili 8, 2021 jijini Dodoma na Waziri wa 
Madini Doto Biteko wakati akifunga Mkutano wa 7  wa Mawa-
ziri wa nchi zinazozalisha Madini ya Almasi Afrika  ( African 
Diamond Producers Association- ADPA) uliofanyika kwa njia 
ya Video Conference na kutanguliwa na Mkutano wa  Wataa-
lam wa jumuiya hiyo ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa 
mkutano huo.

Aidha, Tanzania ilikabidhiwa  Uenyekiti wa Jumuiya hiyo 
nafasi ambayo itadumu nayo kwa kipindi cha miaka miwili 
ikipokea kutoka kwa nchi ya Jamhuri ya  Namibia ambayo 
ilikuwa Mwenyekiti kwa muda wa mwaka mmoja. Pia, nchi ya 
Zimbabwe ilikubalika kuwa Makamu Mwenyekiti na inatara-
jia kuwa mwenyeji wa mkutano  wa nane.
Akieleza kuhusu yaliyojadiliwa na kukubaliwa katika mkuta-
no huo, Waziri Biteko alisema kuwa mkutano huo umekubali-
ana kuwa Kamati Tendaji ya umoja huo kupitia upya mifumo 
ya kiutendaji  ya umoja huo ndani ya kipindi cha miezi sita  na 
kutoa mrejesho. 

Aidha, Waziri Biteko alitumia fursa ya Uenyekiti wa jumuiya 
hiyo  kuzisisitiza nchi wanachama kutumia masoko ya 
madini yaliyoanzishwa maeneo mbalimbali nchini, akilenga 
kuzifanya nchi wanachama kuyatumia masoko hayo kufanya 
biashara ya madini  ili manufaa ya madini hayo yaendelee 
kubaki Afrika na kwa wanachi wenyewe.

Awali, Waziri Biteko aliwaeleza mawaziri walioshiriki mkuta-
no huo kuhusu mafanikio yaliyopatikana katika Sekta ya 
Madini kufuatia Marekebisho yaliyofanywa kwenye Sheria ya 
Madini ambayo pamoja na mambo mengine, yalipelekea 
kuanzishwa kwa masoko ya madini katika mikoa mbalimbali 
nchini ambapo hadi sasa, Tanzania ina jumla ya Masoko ya 

Madini 39 na Vituo vya Ununuzi wa Madini 41.

Naye, Waziri wa Madini na Nishati wa Jamhuri ya Namibia, 
Tom Alweendo wa nchi ambayo imemaliza uenyekiti wake, 
aliutaka umoja huo kupata viongozi shupavu wa kamati 
tendaji watakaosaidia kuweka msukumo katika utekelezaji 

wa malengo ya jumuiya hiyo.

 Aliongeza kuwa, kama wanachama ni lazima  wachochee na 
kuweka mikakati ya kupigania maslahi ya Afrika kwa madini 
ya Almasi ikiwemo kuzitaka  nchi hizo  kuhakikisha zinalipa  

michango yao kwa mujibu wa sheria.

Pia, alitumia fursa hiyo kuelezea yale ambayo yalifanywa na 
nchi hiyo wakati ikishikilia kiti cha Uenyekiti na kueleza 
kuwa, pamoja na kipindi chake kukabiliwa na changamoto za 
janga la ugonjwa wa Corona, ilifanikiwa kuunda kamati ya 

uendeshaji ya jumuiya hiyo.

Mkutano wa 7 wa Mawaziri wa Nchi zinazozalisha madini ya 
Almasi Afrika, ulihudhuriwa na nchi zote 19 wanachama wa 
umoja huo zikiwemo  Nchi za Angola, Jamhuri ya Kidemokra-
sia ya Congo, Afrika Kusini, Namibia, Tanzania, Zimbabwe, 
Cameroon, Afrika ya Kati, Ghana, Togo, Guinea na Sierra 
Leone. Nchi waangalizi zilizoshiriki ni Algeria, Jamhuri ya 
Kongo, Cote D’ivore, Gabon, Liberia, Mali na Mauritania pia 

zilishiriki.

Asteria Muhozya na Steven Nyamiti, Dodoma
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Ofisi ya Madini Geita Yaendelea na
Kasi ya Ukusanyaji Maduhuli

Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Geita, Daniel Mapunda amesema kuwa  
katika kipindi cha nusu mwaka wa fedha 2020-2021 ofisi yake ilifanikiwa 
kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 120 ikiwa ni asilimia 60 ya lengo la 
makusanyo ya mwaka husika ambalo lilikuwa ni kukusanya shilingi bilioni 
200.

Mapunda aliyasema hayo tarehe 18 Januari, 2021 kwenye mahojiano 
maalum na waandaaji wa kipindi cha Tunatekeleza kinachorushwa na 
Shirika la Utangazaji la Taifa (TBC) katika eneo la machimbo ya Nyarugusu 
Wilayani Geita Mkoani Geita.

Alisema kuwa  kasi ya ukusanyaji wa maduhuli imechangiwa na maboresho 
ya Sheria ya Madini, uimarishaji wa usimamizi kwenye miradi ya uchenjuaji 
wa madini inayofanywa na wachimbaji wadogo wa madini pamoja na 
masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini vilivyoanzishwa mkoani 
Geita.

Akielezea mwenendo wa makusanyo ya maduhuli kwa miaka ya nyuma, 
Mapunda alisema kuwa katika mwaka wa fedha 2018 -2019 ofisi yake 
ilipangiwa lengo la kukusanya shilingi bilioni 85 na kufanikiwa kukusanya 
shilingi bilioni 128 na mwaka 2019-2020 ofisi ilipangia lengo la kukusanya 
shilingi  bilioni 156 na kufanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 206.

"Kama Ofisi ya Madini Geita katika mwaka wa fedha 
2020-2021 tumeweka lengo la kukusanya  zaidi ya shilin-
gi bilioni 200" alisema Mapunda.

Aliendelea kufafanua kuwa katika kuhakikisha lengo 
linafikiwa na kuvukwa ofisi imeweka mikakati mbalim-
bali ikiwa ni pamoja na kuendelea kusimamia kwa karibu 
miradi ya uchejuaji wa madini inayomilikiwa na wachim-
baji wadogo (mialo), soko la madini na vituo vya ununuzi 
wa madini huku ikiimarisha udhibiti wa utoroshaji wa 
madini kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usala-
ma.

Katika hatua nyingine akielezea mafanikio ya Soko la 
Dhahabu Geita, Mapunda alisema kuwa kabla ya kuan-
zishwa kwa soko hilo, Ofisi ya Afisa Madini Mkazi wa 
Mkoa wa Geita ilikuwa ikikusanya chini ya shilingi bilioni 
moja kwa mwezi na kuendelea kufafanua kuwa mara 
baada ya kuanzishwa kwa Soko la Madini Geita, Ofisi yake 
imekuwa ikikusanya wastani wa shilingi bilioni nne kwa 
mwezi kutoka kwa wachimbaji wadogo wa madini.

Na Greyson Mwase, Geita

Yavuka lengo la ukusanyaji wa maduhuli kwa nusu mwaka wa fedha 2020-2021
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Tume ya Madini Dar Yakusanya 
Bilioni 11.8 kwa Mwaka wa 

Fedha 2019- 2020

Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mhandisi Ally 
Maganga amesema kuwa uwepo wa madini ujenzi na madini ya 
viwandani uliwezesha ofisi yake kukusanya kiasi cha shilingi 
bilioni 11.8 kwa mwaka wa fedha 2019-2020.

Mhandisi Maganga aliyasema hayo tarehe 13 Januari, 2021 kwenye 
ziara ya timu ya waandaaji wa kipindi cha Tunatekeleza 
kinachoandaliwa na Shirika la Utangazaji la Taifa (TBC) chenye 
lengo la kutangaza mafanikio ya Serikali ya Awamu ya Tano 
kupitia Taasisi zake.

Alisema kuwa, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2017-2018 ofisi 
ilikusanya shilingi bilioni 4.6, mwaka 2018-2019 bilioni 7.6 na 
kusisitiza kuwa Ofisi ilifanya vizuri zaidi mwaka 2019-2020 kwa 
kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 11.8.

Akielezea mikakati ya ofisi yake kwenye usimamizi wa shughuli za 
uchimbaji wa madini ujenzi na viwandani  Mhandisi Maganga 
alisema kuwa Tume ya Madini imesogeza huduma kwa wachimbaji 
wa madini kwa kuanzisha ofisi za Maafisa Migodi Wakazi (MROs) 
na vituo vya ukaguzi wa madini ujenzi.

Aliendelea kueleza mikakati mingine kuwa ni pamoja na ufanyaji 
wa malipo ya madini ujenzi na viwandani kwa njia ya kieletroniki 
kwa kutumia mashine maalum za POS.

Katika hatua nyingine akielezea mafanikio tangu kuanzishwa kwa 
Soko la Kimataifa la Madini la Dar es Salaam Mhandisi Maganga 
alisema kuwa ni pamoja na kuongezeka kwa ukusanyaji wa maduhuli, 
kudhibiti utoroshaji wa madini na upatikanaji wa bei elekezi zinazoen-

dana na Soko la Dunia kwa wachimbaji wa madini.

"Pia soko hili limekuwa likitumika kama kitovu cha biashara ya 
madini kwa kuwa linapokea madini kutoka katika mikoa mingine 

nchini,"alisema Mhandisi Maganga.

Wakizungumza kwa nyakati tofauti wadau wa madini katika mikoa ya 
Dar es Salaam na Pwani walipongeza kazi kubwa inayofanywa na 
Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini kwenye usimamizi wa 
rasilimali madini ikiwa ni pamoja na kuinua sekta nyingine za 

uchumi.

Akizungumza kwa niaba wa wananchi wa Kata ya Lugoba, Wilayani 
Bagamoyo Mkoani Pwani, Khalifa Katagu alisema kuwa uwepo wa 
wawekezaji kwenye shughuli za uchimbaji wa kokoto katika eneo la 
Lugoba umepelekea ongezeko la ajira pamoja na maboresho kwenye 

huduma za jamii kama vile afya na elimu.

Katika hatua nyingine aliiomba Tume ya Madini kupitia Ofisi ya Afisa 
Madini Mkazi wa Mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kutoa elimu 

kuhusu sheria na kanuni katika uchimbaji na biashara ya madini.

Na Greyson Mwase, Dar es Salaam



Na Greyson Mwase, Mirerani
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Wadau wa Madini Mirerani, Mundarara 
Waipongeza Wizara ya Madini Kwenye 

Usimamizi wa Sekta ya Madini

Wadau wa madini katika eneo la Mirerani Wilayani Simanjiro 
Mkoani Manyara na Mundarara Wilayani Longido Mkoani 
Arusha wameipongeza Wizara ya Madini kwenye usimamizi 
katika Sekta ya Madini uliopelekea wao kuzalisha kwa faida na 
kuheshimika katika jamii.

Hayo yalisemwa tarehe 15 Januari, 2021 na wadau wa madini 
kupitia  mahojiano maalum yaliyofanywa na waandaaji wa 
kipindi cha Tunatekeleza kinachorushwa na Shirika la 
Utangazaji Tanzania (TBC) katika maeneo yao yaliyopo ndani 
ya ukuta wa Mirerani  Wilayani Simanjiro Mkoani Manyara na 
Mundarara Wilayani Longido Mkoani Arusha.

Akizungumza kwa niaba ya wachimbaji wa madini katika eneo 
la ukuta wa Mirerani mmiliki wa kampuni ya Pranone Mining 
Limited,  Vitus Ndakize alisema kuwa mabadiliko ya Sheria ya 
Madini pamoja na kanuni zake yenye kuwatambua watanzania 
kama wamiliki wa madini, imewapa uhakika na kuanza 
kuchimba madini yao kwa kutumia teknolojia ya kisasa huku 
wakiwekeza mitaji mikubwa zaidi.

Alisimulia kuwa, tangu kampuni yake ilipoanza uchimbaji wa 
madini ya tanzanite mwaka 2011, walikuwa wakitumia zana 
duni huku wakiamini kuwa wawekezaji wa kigeni pekee ndio 
waliokuwa na uwezo wa kuchimba na kupata faida kubwa.

Katika hatua nyingine akielezea manufaa ya ukuta wa 
Mirerani Ndakize alisema kuwa ni pamoja na kuwepo kwa 
usalama wa kutosha kwenye shughuli za uchimbaji na 

biashara ya madini ya tanzanite.

"Awali tulikuwa tukiendesha shughuli za uchimbaji na 
uuzaji wa madini ya tanzanite kwa hofu kubwa kutokana 
na kuwepo kwa usalama mdogo wakati wa usafirishaji wa 
madini kutoka Mirerani kwenda sehemu nyingine, lakini 
tangu kujengwa kwa ukuta wa Mirerani, madini yote yana-
chimbwa na kuuzwa ndani ya ukuta kwa usalama wa hali 

ya juu kabisa," alisema Ndakize.

Aliiomba Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini kuen-
delea kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo wa madini 
nchini kuhusu Sheria ya Madini na kanuni zake pamoja na 
miongozo mbalimbali kwenye usimamizi wa mazingira na 

usalama kwenye migodi.

Naye Emmanuel Onesmo  ambaye ni mwendesha bodabo-
da mbali na kuipongeza Tume ya Madini kupitia Ofisi ya 
Afisa Madini Mkazi wa Mirerani kwa usimamizi bora wa 
ukuta wa Mirerani, aliongeza kuwa wamekuwa wakijiingi-
zia fedha  nyingi kutokana na idadi kubwa ya abiria 

wanaofika katika eneo la ukuta wa Mirerani.
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Naye Bilionea wa Madini ya Rubby katika eneo la Mundarara 
Wilayani Longido Mkoani Arusha Gabriel Sendeu Laizer alisisi-
tiza kuwa tangu Serikali ya Awamu ya Tano iingie madarakani 
kumekuwepo na mabadiliko makubwa kwenye Sekta ya Madini 
hasa uwezeshaji wa wachimbaji wadogo uliopelekea mabil-
ionea watanzania wa madini kuongezeka.

Katika hatua nyingine aliwataka wachimbaji wadogo wa 
madini kufuata Sheria ya Madini pamoja na kanuni zake ikiwa 
ni pamoja na kuwa wazalendo kwa kutotorosha madini.

Naye Kaimu Afisa Madini Mkazi wa Mirerani, Fabian Mshai 
akielezea mafanikio baada ya ujenzi wa ukuta wa Mirerani 
alifafanua kuwa ofisi yake ilikusanya kiasi   cha shilingi bilioni 
1.4 katika mwaka 2018, shilingi bilioni 2.1 katika mwaka 2019 
na kusisitiza kuwa ofisi yake imeendelea kufanya vizuri mwaka 
2020 pamoja na changamoto ya korona.

Akielezea mikakati iliyofanywa na Ofisi yake kwenye udhibiti 
wa utoroshaji wa madini alisema kuwa wameendelea kushiriki-
ana kwa karibu zaidi na Taasisi nyingine za Serikali ikiwa ni 
pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama hali iliyopunguza 

matukio ya utoroshaji wa madini.

Wakati huohuo Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Arusha, Aidan 
Mhando akielezea mwenendo wa shughuli za uchimbaji wa 
madini ya tanzanite katika mkoa huo, alisema kuwa 
zimechangia ukuaji wa sekta nyingine ikiwemo utalii, malazi, 

usafiri na kutoa ajira.

Alisisitiza kuwa uwekezaji kwenye biashara ya madini ya 
tanzanite umeongezeka kutokana na ongezeko la wafanyabi-
ashara wa madini kutoka mikoa mingine wanaoonesha nia ya 

kufanya biashara ya madini ya tanzanite mkoani Arusha.

Aliendelea kusisitiza kuwa katika kipindi cha nusu mwaka wa 
fedha 2020-2021 ofisi yake ilivuka lengo kwa asilimia 125 kwa 

kipindi husika kwa kukusanya shilingi bilioni 2.1.

17
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Tarehe 22 Februari, 2021 
Waziri wa Madini, Doto 
Biteko aliongoza  Hafla ya 
Usiku wa Madini iliyofa-
nyika katika Kituo cha 
Mikutano cha Kimataifa 
cha  Julius Nyerere , 
(JNICC), Jijini Dar es 
Salaam, ikiwa ni moja ya 
matukio muhimu ya 
kuwatambua wadau wa 
madini katika Mkutano 
wa Kimataifa wa 
Uwekezaji katika Sekta ya 
Madini 2021.

Hafla hiyo mbali na utoaji 
wa tuzo kwa kampuni za 
madini zilizofanya vizuri 
kwenye Sekta ya Madini, 
wadau wa madini 
walionesha baadhi ya 
Madini ya Vito na Madini 
ya Thamani kama Dhaha-

bu na fedha yanapopatikana
nchini. Zifuatazo ni 
picha za matukio mbalim-
bali.

USIKU WA MADINI 
ULIVYOFANA
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MATUKIO MBALIMBALI YA USHIRIKI WA WIZARA
 YA MADINI NA TUME YA MADINI KWENYE 

 KILELE CHA SIKU YA WANAWAKE 
 DUNIANI TAREHE 08 MACHI,  

2021 JIJINI DODOMA



Mkurugenzi wa Huduma za Tume 
Akabidhi Vyeti vya Pongezi kwa 

Ushiriki wa Maonesho kwa 
Kampuni za Madini

Na Greyson Mwase, Dar es Salaam

Mkurugenzi wa Huduma za Tume ya Madini, William Mtinya  tarehe 22 
Februari, 2021 alikabidhi vyeti vya pongezi kwa kampuni za madini kwa 
kutambua mchango wake kwenye ufanikishaji wa ushiriki wa Tume ya 
Madini katika maonesho mbalimbali hususan Maonesho ya Kimataifa ya 
Sabasaba, Nane Nane na ya Madini Mikoani.

Akizungumza wakati wa kukabidhi vyeti vya pongezi, Mtinya alishukuru 
kampuni husika na kuomba kuendelea kushirikiana na Tume ya Madini 
kwenye maonesho mengine ya kitaifa na kimataifa.

"Ninaamini pasipo ninyi tusingeweza kufanya vizuri kama Tume ya Madini, 
ninawapongeza na kuwaomba tuendelee kushirikiana" alisema Mtinya.

Kampuni zilizokabidhiwa vyeti ni pamoja na  Mgodi wa Dhahabu wa Geita 
(GGM), Marmo Granito na Kampuni ya Uongezaji Thamani Madini (MIVA).
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TUME YA MADINI YATOA ZAIDI 
YA LESENI NDOGO ZA MADINI 9000 

NDANI YA MIAKA MIWILI
Na Greyson Mwase, Dodoma

Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya 
Samamba amesema kuwa tangu kuanzishwa kwa Tume ya 

zimetolewa kwa wachimbaji wadogo wa madini ili kuhakikisha 

Mhandisi Samamba aliyasema hayo tarehe 20 Januari, 2021 
kwenye machimbo ya kokoto yaliyopo katika eneo la Matumbulu 
jijini Dodoma yanayomilikiwa na kampuni ya Capital Quarries 
katika maandalizi ya kipindi cha Tunatekeleza kilichorushwa  

Alieleza kuwa, katika kuhakikisha wachimbaji wadogo wa 
madini wananufaika na Sekta hiyo, Tume ya Madini imeendelea 
kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wa madini 

"Wachimbaji wadogo wa madini wana mchango mkubwa 
kwenye makusanyo ya maduhuli na ndio maana tumeendelea 
kuweka mazingira mazuri ya uchimbaji na biashara ya madini 
ikiwa ni pamoja na kupunguza utitiri wa kodi ambazo zilikuwa 
kero na kufungua masoko ya madini ikiwa ni pamoja na kuwapa 

Aliendelea kusema kuwa, pia Tume ya Madini ilitoa leseni za 
-

Akielezea mafanikio mengine tangu kuanzishwa kwa Tume ya 
Madini, Mhandisi Samamba alieleza kuwa ni pamoja na 

madini 41, ujenzi wa ukuta wa Mirerani ulioleta mabadiliko 
makubwa kwenye uchumi wa eneo la Mirerani Wilayani Siman-

Alisema kuwa kabla ya ukuta kujengwa, makusanyo yalikuwa 
ni wastani wa shilingi milioni 100 kwa mwaka na kuongeza 
kuwa mara baada ya kujengwa kwa ukuta wa Mirerani makus-

Akielezea mikakati ya Tume ya Madini kwenye udhibiti wa 
utoroshaji wa madini, Mhandisi Samamba alisema kuwa mbali 
na uwepo wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa 
Madini, Tume imeweka wakaguzi katika vituo vyote vya ukagu-
zi wa madini ujenzi, mipakani, kwenye viwanja vya ndege na 
bandarini pamoja na kushirikiana na vyombo vya ulinzi na 

Aliendelea kusema kuwa  Tume ya Madini imeendelea kutatua 
migogoro iliyokuwepo kati ya wachimbaji wadogo wa madini na 
kampuni za uchimbaji wa madini kwa kuwapatia maeneo na 

Wakati huohuo, Mhandisi Samamba aliwataka wachimbaji na 
wafanyabiashara wa madini kuwa wazalendo huku wakifuata 
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Tume ya Madini Yatoa Zaidi
ya Leseni Ndogo za Madini 9000

Ndani ya Miaka Miwili



Tume ya Madini Kushirikiana na TRA
Usimamizi wa Sekta ya Madini

Yajipanga Kukusanya zaidi ya bilioni 600 kwa mwaka wa fedha 2021-2022
Yaainisha mafanikio yake, masoko ya madini yaiingizia serikali bilioni 211.2 

tangu kuanzishwa kwake Machi 2019

Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya 
Samamba amesema kuwa Tume ya Madini kwa kushirikiana na 
Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) imeweka mikakati ya 
kushirikiana kwa pamoja kwenye Sekta ya Madini ili iwe na 
mchango mkubwa kwenye ukuaji wa Uchumi wa Nchi.

Mhandisi Samamba aliyasema hayo tarehe 11 Machi, 2021 
katika kikao kati ya Tume ya Madini na Mamlaka ya Mapato 
Tanzania (TRA) jijini Da es Salaam chenye lengo la kuangalia 
namna ya utekelezaji wa makubaliano kati ya TRA na Tume ya 
Madini ya utendaji kazi kwenye Sekta ya Madini ambayo 
yalisainiwa Septemba, 2020.

Alisema kuwa, ushirikiano kati ya Tume ya Madini na TRA 
utarahisisha usimamizi kwenye Sekta ya Madini hususan 
kwenye ukusanyaji wa maduhuli kwa kubadilishana taarifa za 
kodi mbalimbali zinazolipwa Serikalini.

Katika hatua nyingine akielezea mikakati ya Tume ya Madini 
kwenye ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 
2021-2022, Mhandisi Samamba alisema kuwa Tume imeweka lengo 
la kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 600 na kuongeza kuwa 
lengo ni kuhakikisha mchango wa Sekta ya Madini kwenye Pato 
la Taifa unakua na kufikia asilima 10 ifikapo mwaka 2025.

“Kama Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, menejimen-
ti, maafisa madini wakazi wa mikoa na maafisa migodi wakazi 
tumeweka mikakati  mbalimbali ya kuhakikisha kasi ya  ukus-
anyaji wa maduhuli inazidi kuimarika,” alisema Mhandisi 
Samamba.

Katika hatua nyingine alimshukuru Waziri wa Madini, Doto 
Biteko, Naibu Waziri wa Madini, Profesa Shukrani Manya na 
Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Profesa Simon Msanjila kwa 

msaada kwenye utatuzi wa changamoto mbalimbali.

Wakati huo huo akizungumza katika kikao hicho, Mkurugenzi 
wa Ukaguzi na Biashara ya Madini, Venance Kasiki alisema 
kuwa tangu kuanzishwa masoko ya madini na vituo vya ununu-
zi wa madini mapema Machi, 2019 Serikali ilipata kiasi cha 
shilingi bilioni 211.2 ikiwa ni kama mrabaha na kodi ya ukaguzi 

kupitia masoko ya madini yaliyopo kila mkoa wa Madini.
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Alisema kuwa tangu kuanzishwa kwa masoko ya madini nchini hali ya ukusanyaji wa maduhuli imeendelea kuimarika 
nchini kwa kuwa wachimbaji wadogo wa madini wameanza kuwa na uelewa wa umuhimu wa masoko ya madini na vituo 

Akielezea manufaa ya masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini vilivyoanzishwa alisema kuwa wachimbaji 

“Zamani wachimbaji wadogo walikuwa wakifanya biashara ya madini kwa hasara kwa kuwa walikuwa wanadhulumiwa, 
lakini tangu masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini yameanzishwa, wachimbaji wadogo wameanza kuyatumia 
kwa kuuza madini yao kulingana na bei elekezi inayoendana na Soko la Dunia inayotolewa na Tume ya Madini na kulipa kodi 

Katika hatua nyingine, Kasiki aliongeza  manufaa mengine kuwa ni pamoja na kurahisisha ukusanyaji wa maduhuli kwa 

Kikao hicho kilichoongozwa na Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba kilihusisha watenda-
ji kutoka Tume ya Madini, watendaji kutoka TRA wanaotoka katika Idara za walipa kodi wakubwa, walipa kodi wa kati na 
forodha ambacho lengo lake lilikuwa ni kujenga uelewa wa pamoja wa watendaji wa Tume ya Madini na TRA kwenye ukus-
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Waziri Biteko Atoa Mwongozo kwa 
Kamati ya Kitaifa ya Ufungaji 

Migodi (NMCC)

Na Steven Nyamiti

Asisitiza Pendekezo la kuweka Hati Fungani ya GGM kusimamiwa

Aelekeza Kamati Kufanya Utafiti wa kisayansi Ufungaji Migodi

Imeelezwa kuwa, Mpango wa Ufungaji Mgodi ni takwa la kisher-
ia ambalo kila mmiliki wa leseni ya Uchimbaji wa Kati (ML) na 
Mkubwa (SML) anapaswa kuzingatia Mwongozo wa kuandaa 
Mpango wa Ufungaji Migodi.

Hayo yalielezwa na Waziri wa Madini Doto Biteko, wakati 
akipokea taarifa  ya Kamati ya Kitaifa ya Ufungaji Migodi 
(NMCC) katika kikao kilichofanyika  Machi 12, jijini Dodoma.

Waziri Biteko alisema kuwa, Kamati itoe mapendekezo ya 
kudumu na kufanya kazi kubwa ili Taifa lipate majibu yenye 
manufaa na ione utofauti wakati wanapoandaa na kuboresha 
Mpango wa Ufungaji Mgodi wa Dhahabu  wa Geita (GGM).

Alisisitiza kuwa, kulikuwa na udhaifu mkubwa wa kusimamia 
Sheria za ufungaji migodi huku akielekeza kuandaa taarifa ili 
Mpango wa Ufungaji Mgodi wa Dhahabu wa Geita utoe faida kwa 
Nchi na kusisitiza Ukaguzi wa  Mgodi ufanyike kwa kina na 
kuandaa maswali yatakayoboresha Ufungaji Migodi kuwa 
wenye faida zaidi.

Aidha, Waziri Biteko aliieleza  Kamati hiyo ya Kitaifa ya Ufungaji
Migodi kuwa, Mpango huo unatakiwa uzingatie masuala ya  
utunzaji wa mazingira, usalama, stahili na mafao ya wafanya-
kazi, na kuendeleza shughuli za kiuchumi na jamii kwa kuan-
daa miradi ya maendeleo mbadala ili kuhakikisha jamii 
inayozunguka mgodi inaendelea kunufaika baada ya mgodi 
kufungwa.

Naye, Naibu Waziri wa Madini Prof. Shukrani Manya akichangia 
katika taarifa hiyo  aliitaka Kamati hiyo kueleza kama kuna 
changamoto za kiutendaji au uelewa kamati iwezeshwe ili 
kutatua changamoto zinazojitokeza. Na pia kamati inapaswa 
kuchukua uzoefu wa kujifunza kutoka katika Nchi zenye migodi 
ya muda mrefu ikiwemo Afrika ya Kusini na Canada kuhusu Ufungaji
bora wa Migodi ili kwa kutumia mifano hiyo Tanzania iweze 
kuboresha zaidi na kujua njia wanazotumia kwa maslahi 
ya taifa. 

Kwa upande wake, Mkurugenzi wa Ukaguzi wa Migodi na 

Mazingira wa Tume ya Madini, Dkt. Abdulrahman Mwanga 

akiwasilisha taarifa Kuhusu taratibu zilizotumika 
kupitisha Mpango wa Ufungaji Mgodi wa Dhahabu wa Geita 
(GGM) alieleza kuwa, Maeneo ya ufungaji hutofautiana kutoka 
mgodi mmoja na mwingine kutegemea na aina ya madini, 
uchimbaji, uchenjuaji na kiwango cha uharibifu wa mazingira.

Dkt. Mwanga alisisitiza kuwa, Kamati ya Kitaifa ya Ufungaji 
ilipendekeza Ukarabati  wa mazingira na Ufungaji Mgodi, 
Masuala ya kiuchumi na kijamii pamoja na Stahili na mafao ya 
wafanyakazi watakaosimamishwa kazi yatazingatiwa katika 
Ufungaji wa Mgodi  wa Dhahabu wa  Geita.

Katika kikao hicho, Kamati ya Kitaifa ilitoa mapendekezo juu 
ya utekelezaji wa Mpango wa Ufungaji Mgodi wa GGM na 
ilishauri Waziri wa Madini aridhie Hati Fungani itakay -
opendekezwa na kuidhinishwa kwa ajili ya gharama za ufungaji 
wa mgodi wa GGM kwa kuwa mgodi huo bado una uhai wa muda 
mrefu. Pia Wizara ya Madini kwa kushirikiana na Taasisi 
nyingine za serikali kuandaa Mwongozo wa Uwekaji na Matumi-

zi ya Hati Fungani kwa ajili ya Ufungaji Migodi hapa nchini.
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Wizara ya Madini Kukusanya Zaidi 
ya Bilioni 600 kwa Mwaka wa 

Fedha 2021-2022
Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini inatarajia kukusanya 
shilingi bilioni 650 katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-2022 na 
kuendelea kuboresha shughuli za uchimbaji na madini ili Sekta ya 
Madini iwe na mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi

Hayo yalisemwa tarehe 30 Machi, 2021 mjini Morogoro na Mhasibu
Mkuu wa Wizara ya Madini, Anthony Tarimo alipokuwa akifungua 
kikao kazi kilichokutanisha wahasibu kutoka Tume ya Madini Makao 
Makuu na Ofisi za Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa chenye lengo la 
kujenga uelewa wa pamoja kwenye  usimamizi wa mifumo ya fedha 
pamoja na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili katika 
utendaji kazi.

Alisema kuwa, ili kuhakikisha lengo la ukusanyaji wa maduhuli 
katika mwaka wa fedha 2021-2022 linafikiwa kwa wakati, Tume ya 
Madini imeweka mikakati mbalimbali kwenye usimamizi wa Sekta ya 
Madini ikiwa ni pamoja na kuongeza mikakati kwenye udhibiti wa 
utoroshaji wa madini, usimamizi zaidi kwenye masoko ya madini na 
vituo vya ununuzi wa madini vilivyoanzishwa na kuboresha mazingi-
ra ya kazi kwa kuhakikisha vitendea kazi vya kutosha vinakuwepo 
kwenye ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa na masoko ya 
madini.

Akielezea hali ya ukusanyaji wa maduhuli katika mwaka wa fedha 
2020-2021, Tarimo alisema kuwa katika kipindi cha mwezi Julai, 2020 
hadi Februari, 2021 Tume ya Madini ilifanikiwa kukusanya kiasi cha 
shilingi bilioni 399 ikiwa ni sawa na asilimia 113.7 ya lengo la kipindi 
husika ambalo lilikuwa ni kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 351.

Katika hatua nyingine, Tarimo aliwataka wahasibu kuen-
delea kuwa wabunifu kwenye utendaji kazi na kusisitiza 
kuwa Wizara ya Madini itaendelea kutatua changamoto 
mbalimbali katika ukusanyaji wa maduhuli ili kuhakikisha 
kuwa Sekta inazidi kukua na kufikia mwaka 2025 inakuwa 
na mchango wa asilimia 10 kwenye pato la Taifa.

Wakati huohuo, Mkurugenzi wa Huduma za Tume ya 
Madini, William Mtinya alisema kuwa lengo la kikao hicho 
lilikuwa ni kuwapa wahasibu uelewa wa pamoja kuhusu 
usimamizi wa Sekta ya Madini hususan kwenye ukusanyaji 
wa maduhuli kwa  kutumia mifumo mbalimbali.

Mtinya alieleza maeneo mengine yanayoangaziwa katika 
kikao hicho kuwa ni pamoja na kujadili taarifa za utekeleza-
ji wa ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa, usimamizi 
wa fedha za umma, sheria ya fedha za umma, uandaaji wa 
taarifa mbalimbali za kifedha na kuweka maazimio 
yatakayosaidia kutoa taarifa sahihi  na kuwezesha meneji-
menti kufanya maamuzi yenye tija.
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Kamati ya Kudumu ya Bunge ya 
Nishati na Madini Yatoa Kongole 

kwa Wizara ya Madini
Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini 
imefurahishwa na juhudi za maendeleo zinazotekele-
zwa na Wizara ya Madini ambapo wameridhishwa na 
miradi inayoendelea kufanyika ndani ya ukuta 
unaozunguka migodi ya Tanzanite Mirerani.

Hivi karibuni kamati hiyo, ilifanya ziara ndani ya 
ukuta unaozunguka migodi ya Tanzanite Mirerani 
Wilayani Simanjiro Mkoani Manyara yenye lengo la 
kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa na 
Wizara ya Madini.

Akizungumza kwenye ziara hiyo Mwenyekiti wa 
Kamati hiyo, Dustan Kitandula alipongeza Wizara ya 
Madini kwa usimamizi mzuri wa  miradi mbalimbali 
inayoendelea kutekelezwa ukiwemo mradi wa 
utengenezaji barabara ndani ya ukuta, kamera na taa 
zinazozunguka ukuta huo.

“Tunampongeza Mhe. Rais Dkt. John Pombe Magufuli 
kwa kuwajengea ukuta huu ambao kwa sasa tunaona 
mafanikio yake utoroshaji umepungua na thamani ya 
Tanzanite imeongezeka,” alisema Kitandula.

Kwa upande wake, Waziri wa Madini Doto Biteko 
aliipongeza Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati 
na Madini kwa kufanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya 
maendeleo ndani ya ukuta unaozunguka migodi ya 
Mirerani.

Akijibu swali la Mjumbe wa Kamati hiyo Joseph 
Msukuma, Waziri Biteko alisema kuwa, wito wa 
uongezaji thamani madini hapa nchini umezidi 
kuongezeka ambapo  mwaka 2017 kulikuwa na mash-
ine za kukatia madini ya Tanzanite zisizozidi 120 na 
kuongeza  kuwa  mwaka 2021 kuna zaidi ya mashine 
380.

Naye, Mjumbe wa Kamati hiyo Jesca Mambatavangu 
alisema kuwa, baada ya Wizara ya Madini kulieleza 
Bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kuhusu 
utekelezaji wa miradi mbalimbali, kamati iliamua 
kuitembelea ili kujiridhisha na utekelezaji wake.
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Na Greyson Mwase, Morogoro

Yafikia asilimia 84.5 ya lengo la mwaka wa fedha 2020-2021

 Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, 
Mhandisi Yahya Samamba
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Kaimu Katibu Mtendaji wa Tume ya 
Madini, Mhandisi Yahya Samamba 
amesema kuwa katika kipindi cha  
mwaka wa fedha 2020-2021, kuanzia 
mwezi Julai, 2020 hadi Machi, 2021 
Tume ya Madini ilifanikiwa kukusanya 
kiasi cha shilingi bilioni 445.3 ikiwa ni 
sawa na asilimia 84.5 ya lengo la mwaka 
ambalo lilikuwa ni kukusanya kiasi cha 
shilingi bilioni 526.7.

Aliyasema hayo  tarehe 31 Machi, 2021 
mjini Morogoro alipokuwa akifunga 
kikao kazi cha siku tatu kilichoshiriki-
sha wahasibu wa Tume ya Madini 
kutoka Makao Makuu na Ofisi za Maafi-
sa Madini Wakazi wa Mikoa kilichoanza 
mapema tarehe 29 Machi, 2021.

Alisema ongezeko la kasi ya ukusanyaji 
wa maduhuli lilitokana na usimamizi 
makini kwenye Sekta ya Madini husu-
san  kwenye shughuli za uchimbaji 
mdogo, wa kati na mkubwa wa madini, 
usimamizi wa masoko na vituo vya 
ununuzi wa madini yaliyoanzishwa na 
kuimarika kwa udhibiti wa utoroshaji 
wa madini kwa kushirikiana na vyombo 
vya ulinzi  na usalama.

" Napenda  niwakumbushe kuwa, Tume ya 
Madini inawategemea sana katika utoaji wa 
ushauri wa kitaalam katika masuala yote yanay-
ohusu fedha, utawala  pamoja na ununuzi 
ambayo mmekuwa mkiyafanya kwa ufanisi 
katika maeneo yenu," alisema Mhandisi Samam-

ba.

 Aidha,  aliwataka wahasibu kuendelea kuwa 
wabunifu kwenye utendaji kazi na kusisitiza 
kuwa Tume ya Madini itaendelea kutatua 
changamoto mbalimbali katika ukusanyaji wa 
maduhuli ili kuhakikisha kuwa Sekta inazidi 
kukua na kuendelea kuwa na mchango mkubwa 

kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi.

Wakati huo huo aliwahakikishia wachimbaji 
wadogo nchini   kuwa Wizara ya Madini kupitia 
Tume ya Madini itaendelea kuwasaidia kwa 
kuwatengea maeneo ya uchimbaji wa madini na 
kuwaunganisha na Taasisi za Kifedha na kupati-

wa mikopo.
 

Katika kikao kazi hicho masuala yaliyoangaziwa 
ni pamoja na kujadili taarifa za utekelezaji wa 
Ofisi za Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa, 
usimamizi wa fedha za umma, sheria ya fedha za 
umma, uandaaji wa taarifa mbalimbali za kifedha 
na kuweka maazimio yatakayosaidia kutoa 
taarifa sahihi  na kuwezesha menejimenti kufan-
ya maamuzi yenye tija kwa manufaa ya Taifa kwa 

ujumla.
 

Tume ya Madini Yaendelea Kupaa
Kwenye Ukusanyaji wa Maduhuli  

Nimekuwa nikipokea simu 
nyingi kutoka kwa wachimbaji 
wadogo wa madini wakihofia 
hatma ya shughuli zao baada 

ya kufariki kwa aliyekuwa 
Rais wa Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, Dkt. John Pombe 

Magufuli lakini niwahahak-
ishie kwa uwepo wa uongozi 

mahiri wa Rais wa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania, 

Samia Suluhu Hassan, Waziri 
wa Madini, Doto Biteko, Naibu 

Waziri wa Madini, Profesa 
Shukrani Manya, Katibu Mkuu 
wa Wizara ya Madini, Profesa 

Simon Msanjila na Mwenyekiti 
wa Tume ya Madini, Profesa 
Idris Kikula Tume ya Madini 
itaendelea kusimamia kwa 

nguvu zake maslahi ya 
wachimbaji wadogo hivyo 

waendelee kujiamini na 
kufanya uzalishaji wa manu-

faa ya nchi.
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Wanawake Tume ya Madini 
Watembelea Gereza la Wanawake 

Isanga

Tarehe 03 Machi, 2021 wanawake kutoka Tume Ya Madini Makao Makuu walitembelea gereza la wanawake Isanga lililopo jijini 
Dodoma ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya Wiki ya Wanawake Duniani ambayo kilele chake kilikuwa ni tarehe 08 Machi, 2021

Akizungumza kabla ya kuanza kwa ziara hiyo, Afisa Utawala wa Tume ya Madini, Joyce Rweyemamu alisema kuwa ziara hiyo 
ilikuwa ni sehemu ya kugusa jamii hususan wanawake walioko magerezani ambao wamesahaulika.

"Wanawake wengi wamekuwa wakigusa jamii kwa namna mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwasaidia yatima,wajane na wagonj-
wa lakini sisi kama wanawake kutoka Tume ya Madini tumeamua kufanya kitu cha tofauti kwa kuwatembelea wanawake 

waliopo magerezani kama sehemu ya kuwatia moyo na kufahamu kuwa wanatengenezwa na kuwa bora mara baada ya kumaliza 
kutumikia adhabu ya kifungo", alisema Rweyemamu.

Katika hatua nyingine, Rweyemamu aliwataka wanawake katika Taasisi nyingine na jamii kwa ujumla kuwa na moyo wa kugusa 
jamii kwa kuwasaidia watu wenye uhitaji.

Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2021 yalibebwa na kaulimbiu ya "Wanawake katika uongozi, chachu 
kufikia dunia yenye usawa"

Na Greyson Mwase, Dodoma
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