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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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Steven Nyamiti, Geita

Waziri Mkuu Majaliwa Aagiza Maonesho 
ya Madini Geita Kufanyika Kitaifa

Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Kassim Majaliwa ameagiza Maonesho ya Madini yaliyofanyika Mkoani 
Geita, kufanyika kila mwaka kwa ngazi ya kitaifa huku akitaka miundombinu katika maonesho hayo kubeba sura ya kimataifa ili 

Geita itambulike kuwa Kitovu cha Dhahabu duniani.

Waziri Mkuu alitoa agizo hilo tarehe 22 Septemba 2021 wakati akifungua rasmi Maonesho ya Nne ya Teknolojia na Uwekezaji kwenye 
Sekta ya Madini yaliyofanyika katika Viwanja vya Kituo cha Uwekezaji cha Bombambili, Geita kuanzia tarehe 16 hadi 28 Septemba 

mwaka huu.

Akizungumzia  umuhimu wa maonesho hayo, Waziri Mkuu alisema kuwa, maonesho yamekuwa na manufaa makubwa katika 
kuhamasisha wananchi kujihusisha na shughuli za uchimbaji na biashara ya  madini ikiwemo kuwaweka karibu wachimbaji 

wadogo katika kutangaza fursa zilizopo katika Sekta ya Madini kwa manufaa ya Geita na Taifa.

 Aliongeza kuwa Sekta ya Madini imeendelea kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa Taifa na maendeleo ya mtu mmoja mmoja 
nchini na kusisitiza kuwa   matarajio ya Serikali ni kuongeza zaidi mchango huo kupitia shughuli za uchimbaji, uchenjuaji, usafishaji 

madini, usanifu madini na utoaji wa huduma katika shughuli za madini.

4Tume ya Madini



Na Nuru Mwasampeta, Manyara

Ombi la wafanyabiashara wa madini ya Tanzanite kuhusu kuuza 
madini yao popote ulimwenguni limekubaliwa na Serikali kwa sharti la 
kuhakikisha kuwa wanatoka na madini nje ya ukuta baada ya kujaza 
fomu maalum yenye taarifa ya kiasi cha madini hayo yakiwa yamelipi-
wa kodi stahiki za Serikali. 

Awali madini hayo yalikuwa  yakirejeshwa ndani ya ukuta ili kuhifadhi-
wa baada ya kukosekana kwa wanunuzi wa madini hayo jambo ambalo 
lilikuwa likilalamikiwa na wachimbaji hao kwa kutaka kuyahifadhi wao 
wenyewe pamoja na kuruhusiwa kusafirisha popote duniani ili kutafuta 
wateja.

Kibali hicho kilitolewa na Serikali kupitia Waziri wa Madini, Dkt. Doto 
Biteko hivi karibuni  alipofanya kikao na wachimbaji na wafanyabi-
ashara wa tanzanite ndani ya ukuta wa  Mirerani Wilayani Simanjiro 

Dkt. Biteko alitoa kibali mara baada ya Mbunge wa 
Simanjiro Christopher Ole Sendeka kuwasilisha ombi hilo 
pamoja na mengine kwa niaba ya wananchi, wafanyabi-
ashara na wachimbaji wa tanzanite  waliopo katika jimbo 

la Simanjiro.

Aidha, Dkt. Biteko aliwataka wachimbaji na wafanyabi-
ashara wa tanzanite kushirikiana na serikali katika 
kuboresha miundombinu ya barabara hususani barabara 
zinazoelekea sehemu zao za machimbo na kueleza  kuwa 
Wizara yake itatafuta namna ya kushiriki katika kubore-
sha barabara kubwa kama ilivyoombwa na wananchi wa 

eneo hilo.

.

Ruksa Tanzanite Kuuzwa Popote 
Duniani- Dkt. Biteko
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Serikali Haitorudi Nyuma Biashara ya 
Tanzanite Kufanyika Mirerani

Serikali imesema haitarudi nyuma kufuatia uamuzi wake 
iliyoutoa awali wa  kuhamishia shughuli za uthaminishaji na 
biashara ya madini ya tanzanite Mirerani, eneo ambalo ndiko 
madini adhimu ulimwenguni yanapatikana.

Kauli hiyo ilitolewa na Waziri wa Madini, Dkt. Doto Biteko wakati 
akizungumza na wafanyabiashara wadogo na wakubwa wa 
madini pamoja na wachimbaji wa madini waliopo katika mji wa 
Mirerani, Wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara tarehe 24 
Septemba, 2021.

Waziri Biteko alisema, inauma sana kuona wananchi wanaoishi 
katika eneo lililojaliwa kuwa na rasilimali wanaishi katika 
umaskini huku watu kutoka maeneo mengine wananufaika kwa 
kuchukua utajiri huo na kwenda kunufaisha maeneo yao.

Alisema ili kukuza Sekta ya Madini wanahitajika wadau wataka-
owekeza katika sekta hiyo huku akitoa mfano wa namna mji wa 
Geita ulivyokuwa duni kabla ya kujengwa kwa soko la madini 
tofauti na hali ilivyo sasa ambapo biashara ya madini inafanyika 

mkoani humo.

Dkt. Biteko aliwataka wafanyabiashara wa madini ya tanzanite 
kuutendea haki mji wa Mirerani kwa kukubali na kuanza 
kutekeleza agizo la serikali la kuwataka kuhamishia shughuli 

zao katika mji huo.

Na Nuru Mwasampeta, Mirerani
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Dk. Biteko - Usalama ni Muhimu 
Kwenye Shughuli za Madini.

Imeelezwa kuwa, usalama na kanuni za afya katika sehemu za kazi ni 
jambo muhimu linalopaswa kupewa kipaumbele kuliko jambo lolote 
lile hususan katika maeneo ya migodi.

Hayo yalisemwa na Waziri wa Madini, Dkt. Doto Biteko katika ufungu-
zi wa Kikao Kazi cha kujadili masuala ya usalama, afya na baruti 
kilichofanyika  Septemba 13, mwaka huu katika ukumbi wa Chuo cha 
Madini Dodoma.

Waziri Biteko alisema kuwa, zinapofanyika shughuli za uchimbaji wa 
madini lazima athari za mazingira zitokee, hivyo aliwataka wakaguzi 
wa migodi kote nchini kuziona athari kabla hazijatokea na kuongeza 
kuwa ajali yoyote inapotokea lazima viashiria viwe vimeshabainishwa 
na wakaguzi wa migodi kabla ya ajali kutokea.

Katika hatua nyingine, Dkt. Biteko alimpongeza  Rais wa 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu 
Hassan kwa kumteua Dkt. Abdul Rahman Mwanga 
kuwa Kamishna wa Madini na kueleza kuwa, jambo zuri 
kuteuliwa mtu ambaye ametoka miongoni mwa Taasisi 

zilizopo chini ya Wizara ya Madini.

Kikao hicho chenye lengo la kujadili namna ya kufaniki-
sha  lengo la ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa 
fedha 2021-2022 la shilingi bilioni 650 huku usimamizi 
wa usalama na mazingira ukipewa kipaumbele 
kilishirikisha Kaimu Katibu Mkuu kutoka Wizara ya 
Madini, Issa Nchasi, Kamishna wa Tume ya Madini, 
Janeth Reuben Lekashingo, Kaimu Katibu Mtendaji wa 
Tume ya Madini, Venance Kasiki, Wakuu wa Idara na 

Vitengo na  Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa.

Na Mwanahamisi Msangi, Dodoma
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Waziri wa Madini, Dkt. Doto Biteko, amewataka Maafisa 
Madini Wakazi wa Mikoa yote nchini kuimarisha mahu-
siano baina yao na viongozi wengine wa Serikali waliopo 
katika maeneo yao ikiwa ni pamoja na wakuu wa mikoa, 
wilaya, watendaji wa kata na viongozi wa vijiji wanako-
hudumia.
 

Aliyasema hayo alipokuwa akifungua mkutano wa robo 
ya kwanza ya mwaka wa fedha 2021/2022 ambao upo 
katika almanac ya Tume ya Madini ya Mwaka 2021/2022 
wa siku moja uliofanyika jijini Dodoma wenye lengo la 
kujadili juu ya uboreshaji wa mikakati mbalimbali ya 
namna ya kuvuka lengo la ukusanyaji wa maduhuli la 
shilingi bilioni 650 walilopangiwa na Serikali kwa 
mwaka wa fedha husika.

Alisema kuwa  kiu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania Samia Suluhu Hassan ni kuona Sekta ya Madini 
inaendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye ukuaji wa 
uchumi wa nchi  na kufikisha asilimia 10 ya mchango wake 

kwenye Pato la Taifa ifikapo mwaka 2025.

Katika hatua nyingine akizungumza katika mkutano huo, 
Naibu Waziri wa Madini, Profesa Shukrani Manya mbali na 
kuwapongeza Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa kwa kazi 
nzuri aliwataka kuifanyia kazi imani waliyopewa na Serikali 
kwa kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kikamilifu na 
kuifanya sifa njema ya Tume ya Madini tangu kuanzishwa 

kwake inaendelea kuwepo

Naye  Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Profesa Idris Kikula 
aliwataka maafisa hao kuimarisha utendaji kazi wa taasisi 
na kuwa na mtazamo wa pamoja wa namna ya kuhakikisha 

wanashirikiana kuimarisha utendaji wao.

Na Mwanahamisi Msangi, Dodoma

Maafisa Madini Wakazi wa  Mikoa 
Watakiwa Kuimarisha Ushirikiano na 

Viongozi wa Serikali Katika Maeneo Yao



Waziri Biteko: 
Michezo ni 
Afya Tushirikiane 
kwa Pamoja

Imeelezwa kuwa, michezo inaleta afya, akili , urafiki na 
kuwaweka pamoja wafanyakazi wa Wizara pamoja  na 
Taasisi zake.

Hayo yalibainishwa Septemba 11, 2021 na Waziri wa Madini, 
Dkt. Doto Biteko wakati wa ufunguzi wa Bonanza la Wizara ya 
Madini na Tume ya Madini lililofanyika katika Viwanja vya 
Kilimani, Jijini Dodoma.

“Nawapongeza Wafanyakazi wote kwa kujitokeza kwa wingi 
kushiriki katika michezo mbalimbali , tuendelee kufanya 
mazoezi ili tuweze kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi 
ya kusimamia rasilimali zetu na kukuza Uchumi wa Nchi,” 
alisema Waziri Biteko.

Kwa upande wake Mwenyekiti wa Tume ya Madini Profesa 
Idris Kikula aliwapongeza washiriki wa Bonanza na kuwataka 
kuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara maana michezo 
ni furaha.

Naye, Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya 
Samamba alisema kuwa  Rais Samia Suluhu Hassan, anawa-
sisitiza watu wafanye mazoezi  kwa kuwa ni moja kati ya 
kinga ya kuufanya mwili kuwa imara ili kukabiliana na 
magonjwa mbalimbali.

Katika hatua nyingine, Kamishna wa Tume ya Madini, Janeth 
Reuben Lekashingo aliwapongeza watumishi wa Tume ya 
Madini kwa kuonesha uwezo mkubwa kwenye michezo mbal-
imbali na kushauri kuwepo kwa utaratibu wa kuwepo kwa 
mabonanza ya mara kwa mara.

9Tume ya Madini
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Wizara ya Madini imeipongeza kampuni ya kitanzania ya Javan Investiment 
and Co Ltd kwa kutumia utaalam waliosomea nchini kuwekeza katika utafu-
taji wa madini ya Almasi.

Hayo yalisemwa hivi karibuni na Naibu Waziri wa Madini, Profesa Shukrani 
Manya katika ziara yake katika kampuni hiyo yenye lengo la  kukagua maen-
deleo ya mradi huo uliopo katika eneo la Mberekese Wilayani Iramba Mkoani 
Tabora

“Siku zote tumekuwa tukiamini kwamba uwekezaji mkubwa wa utafutaji 
madini nchini lazima uhusishe kampuni za kigeni,lakini hawa wanatoa 
mfano hai wa namna ambavyo mtanzania anaweza akasoma na kuweka 
uzoefu wake wa kufanya kazi katika kampuni tofauti na akaanzisha 
kampuni yake ya uwekezaji katika shughuli za madini na matokeo yake ndio 
tunayaona hapa”, alisema Profesa Manya.

Aliongeza kuwa, kuanzishwa kwa mgodi 
huo nchini kutapelekea kuwa mgodi 
mwingine mkubwa wa kitanzania ambao 
utazalisha almasi kwa wingi na kuwata-
ka watanzania wengi zaidi wenye nia 
kujitokeza kwenye uwekezaji mkubwa wa 

uchimbaji wa madini.
Katika hatua nyingine, alimtaka Mkuu 
wa Wilaya ya Iramba kushirikiana na 
Ofisi ya Afisa Madini Mkazi wa Mkoa 
katika utatuzi wa migogoro ya uchimbaji 
wa madini kwa haraka ili kuchochea 

uwekezaji zaidi.

Na Mwandishi wetu, Tabora

Watanzania tunaweza, tuwekeze 
kwenye uchimbaji mkubwa wa 

Madini-Profesa Manya
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Naibu Waziri wa Madini, 
Prof. Shukrani Manya 

Na Steven Nyamiti- Geita

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na 
Madini imewataka wachimbaji kutumia 
Maonesho ya Nne ya Teknolojia na 
Uwekezaji kwenye Sekta ya Madini yaliyo-
fanyika mjini Geita kujifunza teknolojia 
mbalimbali zilizopo kwenye maonesho.

Wito huo ulitolewa mapema Septemba 16, 
2021 na Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya 
Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini,  
Seif Gulamali alipotembelea banda la 
Wizara ya Madini na Taasisi zake katika 
Maonesho ya Nne ya Teknolojia na 
Uwekezaji kwenye Sekta ya Madini 
yaliyoanza Septemba 16, 2021 na kumal-
izika Septemba 28, 2021 katika Uwanja wa 
Bombambili EPZ mjini Geita.

Aliwataka wachimbaji na wafanyabiashara 
wa madini kutumia fursa hiyo ya teknolojia 
mbalimbali ambayo Serikali imeandaa kupitia 
maonesho ili kuwaonyesha wananchi shughu-

li zinazofanyika katika Sekta ya Madini.

Naye Naibu Waziri wa Madini, Profesa 
Shukrani Manya mbali na kupongeza 

maandalizi ya maonesho alisema kuwa  lengo 
la maonesho  lilikuwa ni kuonesha teknolojia 
zinazotumika katika uchimbaji wa madini  
pamoja na wadau wa madini kubadilishana 

uzoefu kwenye Sekta ya Madini.

"Tunapokutana wadau wengi tunabadilishana 
uzoefu  kwenye shughuli za uchimbaji wa 
madini  na kutoa fursa kwa wale wanaochim-
ba bila kujua teknolojia nyingine kujifunza,"al-

isema Profesa Manya.

Wadau wa Madini Washauriwa 
Kutumia Fursa Maonesho ya

 Madini Kujifunza

Tunapokutana wadau 
wengi tunabadilishana 

uzoefu  kwenye shughuli 
za uchimbaji wa madini  
na kutoa fursa kwa wale 
wanaochimba bila kujua 

teknolojia nyingine 
kujifunza,"
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Greyson Mwase na Mwanahamisi Msangi, Dodoma

Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini awataka waajiriwa wapya kuendeleza 
taswira chanya ya Wizara

12

Sekta ya Madini Yazidi Kung'ara Kwenye Uchumi Wa Nchi

Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Profesa Simon Msanjila 
amesema kuwa Sekta ya Madini imeendelea kufanya vizuri tangu 
kuanzishwa kwa Wizara, hivyo kujenga taswira chanya kwa 
wananchi na kuwataka waajiriwa wanaoajiriwa na Tume ya 
Madini kuendeleza taswira hiyo.

Profesa Msanjila aliyasema hayo jijini Dodoma hivi karibuni 
alipokuwa akifunga mafunzo elekezi ya siku mbili kwa waajiriwa 
wapya 38 wa Tume ya Madini wa kada tofauti kama vile Wajiolo-
jia, Wahandisi Migodi, Wahandisi Wachenjuaji, Mafundi Sanifu na 
Madereva.

Wageni wengine waliokuwepo wakati wa  ufungaji wa mafunzo 
hayo walikuwa ni pamoja na Mkurugenzi wa Utawala na Rasili-
maliwatu  wa Wizara ya Madini, Issa Nchasi, Mwenyekiti wa 
Tume ya Madini, Profesa Idris Kikula, Katibu Mtendaji wa Tume 
ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba, Wakurugenzi na Mamene-
ja wa Tume ya Madini.

"Sekta ya madini zamani  ilikuwa na taswira hasi, lakini tangu 
kuanzishwa kwa Wizara ya Madini, tumehakikisha taswira 
chanya imejengeka kwa wananchi, hata imani kwenye uwekezaji 
katika Sekta ya Madini imeongezeka." alisema Profesa Msanjila.

Katika hatua nyingine, aliwataka waajiriwa wapya kuchapa kazi 
kwa ubunifu na kuwa wazalendo katika vituo vya kazi watakavyo-
pangiwa na kusisitiza kuwa Wizara itaendelea kuweka mazingira 
mazuri ili kuhakikisha kuwa Sekta ya Madini inazidi kupaa.

"Kwa mwaka wa fedha 2021- 2022 Wizara imepangiwa kukusan-
ya kiasi cha shilingi bilioni 650, hivyo uchapakazi, ubunifu na 
uzalendo unahitajika ili kuhakikisha lengo linavukwa," alisema 

Profesa Msanjila.

Aidha, aliwataka watumishi hao kuwa mabalozi wazuri kwenye 
kuhamasisha zoezi la sensa linalotarajiwa kufanyika kwa kuwa 

sensa itagusia pia Sekta ya Madini

Pia aliwataka kulinda afya zao kwa kuhakikisha wanapata chanjo 
ya UVIKO 19 na kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza kwa 

kufanya mazoezi ya mara kwa mara.

Alisisitiza kuwa Wizara ya Madini ina mpango wa kuwaendeleza 
watumishi na kuwataka waajiriwa wapya kuhakikisha wana-
tumia fursa ya mpango wa mafunzo wa Wizara kwa kujiendeleza 

ili kuboresha ufanisi wa kazi.

Wakati huohuo Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Profesa Idris 
Kikula aliwataka waajiriwa wapya kuheshimiana pamoja na 
kuheshimu mamlaka zilizopo huku wakijiepusha na vitendo vya 

rushwa.

Profesa Kikula aliwataka waajiriwa wapya kuhakikisha kuwa, 
wanatumia muda wao vizuri wawapo kazini katika kutekeleza 
majukumu yao ikiwemo suala la utoaji wa leseni za madini ili 
kuiwezesha Tume ya Madini kuvuka lengo la ukusanyaji wa 

maduhuli.
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Uzinduzi wa Hati 
Halisia ya Jadini 
ya bati... Na.1
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Tume ya Madini Yaibuka Kidedea 
Maonesho ya Madini Geita

Tume ya Madini imeibuka kidedea kwa kushinda tuzo mbili moja ikiwa ni ya  Taasisi za Serikali Wezeshi katika Sekta ya Madini 
baada ya kuwa mshindi wa kwanza na ya Banda Bora baada ya kuwa mshindi wa tatu katika Maonesho ya Teknolojia na Uwekezaji 

kwenye Sekta ya Madini yaliyofanyika katika Viwanja vya Bombambili Mkoani Geita kuanzia tarehe 16 hadi 28 Septemba, 2021

Katika hatua nyingine, Tume ilitunukiwa  Hati ya Pongezi na Shukrani kwa Ofisi ya Afisa Madini Mkazi wa Mkoa wa Geita kwa 
kutambua mchango wa kusimamia Shughuli za Sekta ya Madini  ndani ya mkoa huo.

Tuzo hizo zilikabidhiwa na Waziri wa Fedha, Mwigulu Nchemba kwa niaba ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania, Philip Mpango wakati akifunga maonesho hayo mapema tarehe 26 Septemba, 2021
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Ziara ya Wataalam Kutoka Wizara 
ya Madini na Taasisi Zake Katika Mgodi 

wa GGM

Tarehe 23 Septemba, 2021 Timu ya Wataalamu kutoka Wizara ya 
Madini kupitia Taasisi zake za Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanza-
nia (GST) na Tume ya Madini walitembelea  Mgodi  wa Dhahabu wa 
Geita (GGM)  unaoendesha shughuli zake katika mkoa wa Geita.

Katika ziara hiyo wataalam hao waliambatana na watumishi 
kutoka Taasisi mbalimbali za Serikali na Sekta binafsi ambapo 
kabla ya ziara hiyo, Kampuni ya GGM ilitoa semina elekezi juu ya 
historia ya mgodi huo.

Katika ziara hiyo, wataalam hao walipata fursa ya kutembelea mgodi 
wa wazi wa Nyankanga kwa lengo la kujionea jinsi kampuni hiyo 
inavyoendesha mgodi kuanzia hatua za awali mpaka kufikia mgodi 
wa handaki (Underground Mine)
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Viongozi Mbalimbali Wamiminika Katika 
Banda la Wizara ya Madini Kwenye 

Maonesho ya Sabasaba

Katika kuelekea kwenye kilele cha Maonesho ya Kimataifa ya Sabasaba kwa 
mwaka 2021 yaliyofanyika katika viwanja vya Mwalimu Nyerere jijini Dar es 
Salaam, viongozi mbalimbali wa Serikali walimiminika na kupongeza kwa 
elimu nzuri iliyokuwa inatolewa na wataalam kutoka Taasisi zilizopo chini ya 
Wizara  ya Madini, kampuni za madini, wafanyabiashara wa madini na watoaji 
wa huduma kwenye migodi ya madini.

Viongozi hao walikuwa ni pamoja na Waziri wa Madini, Dkt. Doto Biteko, Waziri 
wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mulamu-
la, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, William Lukuvi, Katibu 
Mkuu wa Wizara ya Madini, Profesa Simon Msanjila, Mwenyekiti wa Tume ya 
Madini, Profesa Idris Kikula na Kamishna wa Tume ya Madini, Janeth 
Lekashingo.

Viongozi wengine ni pamoja na Mkurugenzi  
Mtendaji wa Tasisi ya Mwalimu Nyerere, Joseph 
Butiku, Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, 
Mhandisi Yahya Samamba, na  Mkurugenzi wa 

Huduma za Tume, William Mtinya.

Wakizungumza katika nyakati tofauti na Madini 
News walipongeza wazo la kuanzishwa kwa 
Mtaa wa Madini ambapo huduma zote zilikuwa 
zinapatikana hususan elimu, utoaji wa leseni za 
madini na upimaji wa madini kupitia Soko la 

Madini lililokuwepo ndani ya Mtaa wa Madini. 
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USHIRIKI WA WIZARA YA MADINI 
KWENYE MAONESHO YA KIMATAIFA YA SABASABA 
YALIYOFANYIKA KATIKA VIWANJA VYA MWALIMU 

NYERERE JIJINI DAR ES SALAAM KUANZIA  
JUNI 28 - JULAI 13, 2021
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Mkuu wa Mkoa wa Geita Afurahishwa 
na Matumizi ya Teknolojia 

Katika Sekta ya Madini
Mkuu wa Mkoa wa Geita, Rosemary Senyamule ameipongeza Wizara ya 
Madini na Taasisi zake kwa ushiriki bora katika maonesho ya madini Geita 
hivyo kuwa kivutio cha wakazi wengi waliotembelea maonesho hayo 
kutoka katika mkoa wa Geita na mikoa ya jirani

Senyamule alitoa pongezi hizo Septemba 19, 2021 katika  Maonesho ya 
Nne ya Teknolojia na Uwekezaji katika Sekta ya Madini yaliyofanyika 
katika Viwanja ya Bombambili Mjini Geita yaliyoshirikisha wadau wa 
madini ikiwa ni pamoja na Taasisi za Serikali, Taasisi za Fedha, Kampuni 
za Madini  na watoa huduma kwenye shughuli za utafiti na uchimbaji wa 
madini 

“Naipongeza Wizara ya Madini na Taasisi zake 
kwa ubunifu mkubwa kwenye suala la 

uelimishaji wa wananchi wengi wanaotembe-
lea maonesho haya na kushawishika kuwekeza 

kwenye Sekta ya Madini, alisema Senyamule.

Katika ziara yake kwenye meonesho hayo 
aliambatana na Wakuu wa Wilaya za Nyama-

gana na Nyang'hwale



Waajiriwa Wapya Tume ya 
Madini Watakiwa Kuwa 

Wazalendo
Watumishi wapya walioajiriwa na Tume ya Madini kwa kada tofauti wametakiwa kuwa wazalendo 
kwenye utekelezaji wa majukumu yao ili kuendeleza taswira chanya ya Wizara ya Madini na Tume 
ya Madini.

Wito huo ulitolewa hivi karibuni na Kaimu Mkurugenzi wa Leseni na TEHAMA Mhandisi Rama-
dhani Lwamo alipokuwa akizungumza na waajiriwa wapya hao 38 katika mafunzo elekezi ya siku 
mbili yaliyofanyika  jijini Dodoma.

Alisema kuwa Wizara ya Madini pamoja na Taasisi zake imeendelea kuwa na taswira chanya 
hivyo wanatakiwa kuiendeleza kwa kuwa wazalendo na  waadilifu kwenye utekelezaji wa majuku-
mu yao.

"Kama Tume ya Madini, tumeendelea kufanya vizuri kwenye Sekta ya Madini hususan kwenye 
eneo la ukusanyaji wa maduhuli ya Serikali, mwaka wa fedha 2021-2022 tumepangiwa kukusanya 
kiasi cha shilingi bilioni 650, tumejipanga vilivyo hivyo uadilifu na uchapa kazi wenu unahitajika," 
alisisitiza Mhandisi Lwamo.

Awali akizungumzia mafunzo hayo Meneja Utawala na Rasilimaliwatu, Fatma Chondo alisema 
kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwapa uelewa waajiriwa 38 wa kada tofauti walioajiriwa na Tume 
ya Madini kuhusu utendaji kazi wa Wizara ya Madini na Taasisi zake, Sheria na Kanuni za Utumi-
shi wa Umma, Sheria na Kanuni za Madini, Ukaguzi wa Migodi na Mazingira pamoja na Utoaji na 
Usimamizi wa Leseni za Madini.

Waajiriwa wapya hao waliajiriwa katika nafasi za Wajiolojia, Wahandisi Migodi, Wahandisi 
Wachenjuaji, Mafundi Sanifu na Madereva.

Na Greyson Mwase, Dodoma
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Mhandisi Samamba Aainisha Siri ya
 Tume ya Madini Kufanya Vizuri 

Kwenye Sekta ya Madini

Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya 
Samamba amesema siri ya Tume ya Madini kufanya vizuri 
tangu kuanzishwa kwake mwaka 2018, ni pamoja na ubunifu, 
uzalendo na umoja wa watumishi wa Tume.

Mhandisi Samamba aliyasema hayo hivi karibuni  jijini 
Dodoma kwenye mafunzo elekezi kwa ajili ya waajiriwa wapya 
wa Tume ya Madini walioajiriwa katika kada tofauti.

" Tangu kuanzishwa kwa Tume ya Madini mwaka 2018, 
tumeendelea kupata mafanikio makubwa ikiwa ni pamoja na 
ukusanyaji wa maduhuli kuongezeka kutoka shilingi bilioni 
164 kwa mwaka 2014 hadi kufikia uwezo wa kukusanya kiasi 
cha shilingi bilioni 650 kwa mwaka wa fedha 2021-2022, 
kuongezeka kwa kasi ya utoaji wa leseni, kuongezeka kwa 
kaguzi za mara kwa mara kwenye migodi ya madini, uanzish-
waji wa masoko ya madini ikichangiwa na umoja, uzalendo na 
uadilifu wa watumishi wa Tume," alisisitiza Mhandisi 
Samamba.

Katika hatua nyingine, Mhandisi Samamba aliwataka waajiriwa 
wapya kuhakikisha wanalinda taswira chanya ya Tume ya 
Madini katika vituo vya kazi watakavyopangiwa kwa kuwa 

wabunifu, kuchapa kazi kwa bidii huku wakiwa wazalendo.

Alisema kuwa, Serikali ya awamu ya sita na wananchi kwa 
ujumla ina matarajio makubwa kwenye Sekta ya Madini 
ambapo inatarajiwa kuwa na mchango wa asilimia 10 kwenye 

Pato la Taifa ifikapo mwaka 2025.

Waajiriwa wapya hao waliajiriwa katika nafasi za Wajiolojia, 
Wahandisi Migodi, Wahandisi Wachenjuaji, Mafundi Sanifu na 

Madereva.

Na Greyson Mwase, Dodoma
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