
Yaliyomo  //

Kampuni za Kitanzania Ziendelee 
Kuwezeshwa Kushiriki Kwenye 
Sekta ya Madini - Mbibo ... Na.06

 
 

Kamishna wa Tume ya Madini, 
Janet Lekashingo Atembelea Mgodi 
wa Bulyanhulu ... Na.10

 

Tume ya
Madini

 

Tume ya Madini 2022

Tume ya Madini Yaendelea Kuwanoa 
Wachimbaji wa Madini Kwenye
Maonesho ya Madini Geita
... Na.15

Mirerani Yatoa Bilionea Mpya 
wa Tanzanite ... Na.04

Toleo Na.13 //

Agosti-Oktoba
2022



www.tumemadini.go.tz



www.tumemadini.go.tz

www.tumemadini.go.tz



3 Tume ya Madini #13

Yaliyomo
/HABARI NA MATUKIO

/PICHA NA MATUKIO

1 Mirerani Yatoa Bilionea Mpya wa Tanzanite  . . . . 04

2 Dkt. Kiruswa Aihakikishia Nchi ya Korea Kusini 
Fursa za Uwekezaji Sekta ya Madini  . . . . 05 

3 Kampuni za Kitanzania Ziendelee Kuwezeshwa Kushiriki Kwenye 
Sekta ya Madini - Mbibo . . . . 06

4 Zaidi ya Bilioni 33.5 Zimetumika Kama Wajibu wa Wamiliki wa
Leseni Kutekeleza Miradi kwa Jamii. . . . 07

5 Wadau wa Madini Wazidi Kuelimishwa Kuhusu Ushirikishwaji 
wa Watanzania. . . . 09

6 Kamishna wa Tume ya Madini, Janet 
Lekashingo Atembelea Mgodi wa Bulyanhulu. . . . 10

7 Mgodi wa Bulyanhulu Wapigwa Msasa Ushirikishwaji wa Watanzania 
Katika Sekta ya Madini . . . . 11

1

 

MAONESHO YA TANO  YA KITAIFA YA TEKNOLOJIA 
YA MADINI GEITA, 2022. . . . 23

8 Meya wa Mpanda Aipongeza Wizara ya Madini kwa Uanzishwaji 
Wa Masoko ya Madini. . . . 13

9 Tume ya Madini Yaendelea Kuipaisha Sekta ya Madini. . . . 14

10 Tume ya Madini Yaendelea Kuwanoa Wachimbaji wa 
Madini Kwenye Maonesho ya Madini Geita. . . . 15

11 Profesa Kikula Aainisha Mikakati  ya Tume ya Madini Kwenye 
Uboreshaji wa Sekta ya Madini. . . . 16

12 Wananchi Wengi Waomba Elimu Kuhusu Madini Kutolewa 
Mashuleni. . . . 19

13 Watanzania Jitokezeni Uwekezaji Kwenye Sekta ya Madini – Lekashingo. . . . 21

14 Tume ya Madini Yaibuka Mshindi wa Tatu Kwenye Maonesho 
ya Madini Geita. . . . 22

Mhe. Samia Suluhu Hassan
Rais wa Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania Madini News 13

Agosti-Oktoba 2022

HALIUZWI 
KUHUSU SISI

DIRA

Mhariri Mkuu
 

Mha. Yahya Samamba

Mhariri Msaidizi 
Greyson Mwase 

Wajumbe
William Mtinya
George Kaseza
Costa Mosha
Andendekisye Mbije
Mwanahamisi Msangi
Winfrida Mrema

Msanifu Jarida
Kelvin N. Kanje

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 kitovu cha uchimbaji endelelevu wa madini
Afrika kwa ajili ya maendeleo ya nchi.

DHIMA
Kudhibiti Sekta ya Madini kupitia usimamizi, 
ufuatiliaji na udhibiti wa utafutaji, uchimbaji, 
uongezaji thamani na biashara ya madini kwa ajili 
ya maendeleo endelevu.

Yaliyomo  //

Uzinduzi wa Hati 
Halisia ya Jadini 
ya bati... Na.1

Kampuni za Kitanzania Ziendelee 
Kuwezeshwa Kushiriki Kwenye 
Sekta ya Madini - Mbibo ... Na.06

 
 

Kamishna wa Tume ya Madini, 
Janet Lekashingo Atembelea Mgodi 
wa Bulyanhulu ... Na.10

 

Tume ya
Madini

 

Tume ya Madini 2022

Tume ya Madini Yaendelea Kuwanoa 
Wachimbaji wa Madini Kwenye
Maonesho ya Madini Geita
... Na.15

Mirerani Yatoa Bilionea Mpya 
wa Tanzanite ... Na.04

Toleo Na.13 //

Agosti- Oktoba
2022



/HABARI NA MATUKIO

Asteria Muhozya, Greyson Mwase na Tito Mselem- Mirerani

Mirerani Yatoa Bilionea Mpya wa 
Tanzanite
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Kwa mara nyingine ndani ya ukuta unaozunguka Migodi ya 
Tanzanite Mirerani, amepatikana bilionea mpya wa madini ya 
Tanzanite anayefahamika kwa jina la Anselim Kawishe 
mchimbaji madogo wa madini hayo  baada ya kupata Mawe 
Makubwa ya kipekee ya Tanzanite moja likiwa na uzito wa 
kilogramu 3.74 na jingine likiwa na uzito wa kilogramu 1.48 
yenye thamani ya  shilingi  bilioni 2.24
 
Akizungumza kwenye hafla ya ununuzi wa madini hayo 
iliyofanyika katika eneo la Kituo cha Tanzanite cha Magufuli 
kilichopo ndani ya ukuta wa Mirerani Wilayani Simanjiro 
Mkoani Manyara hivi karibuni Katibu Mkuu wa Wizara ya 
Madini, Adolf Ndunguru alisema kuwa jiwe la kwanza lililopa-
tikana lina uzito wa kilogramu 1.48 lenye thamani ya shilingi 
milioni 713.7 na jiwe la pili lina uzito wa kilogramu 3.74 na 
lenye thamani ya Shilingi bilioni 1.53.

Alisema kuwa, thamani ya madini hayo ilitokana na vigezo 
vya kijemolojia ambavyo ni rangi, ubora, uzito, umbo pamoja 
na mwongozo wa bei elekezi ya Serikali.

"Kipande cha kwanza chenye uzito wa kilogramu 1.48 kina 
rangi ya AB ambayo ni uzuri wa juu na ubora wa AB ambao ni 
ubora wa juu na kipande cha pili chenye uzito wa kilogramu 
3.74 kina rangi ya BC ambayo ni uzuri wa kati na ubora wa BC 
ambao ni ubora wa kati,"alisema Ndunguru.

Aliongeza kwamba, kutokana na upekee wake, Serikali 
iliamua kununua madini hayo na kuyahifadhi na kuongeza 
kwamba, yatatumika kama kivutio cha utalii nchini hivyo 
kuongeza mapato Serikalini.

Sambamba na kumpongeza mchimbaji Kawishe aliwataka 
wachimbaji wadogo wa madini nchini kufuata Sheria ya Madini 
pamoja na kanuni zake wanapotekeleza shughuli zao za uchimbaji 
wa madini.
 
Naye, Waziri wa Madini Dkt. Doto Biteko akizungumza katika  hafla 
hiyo alisema kuwa tukio hilo la kihistoria ni la tatu  baada ya 
mchimbaji wa madini ya  Tanzanite, Saniniu Laizer kuweka historia 
ya kuwa mchimbaji wa kwanza kupata mawe yenye uzito mkubwa  
kuwahi kutokea katika historia ya uchimbaji wa madini ya Tanzan-
ite. 

Pia, alitaja tukio la mchimbaji mwingine wa madini ya ruby, Sendeu 
Laizer ambaye alichimba madini ya rubi yenye uzito mkubwa wa 
tani tano za thamani ya shilingi bilioni 1.7. Mawe ya Tanzanite 
kutoka kwa mchimbaji Saniniu Lazier yalikuwa na uzito wa kilogra-
mu 9.2  ya  thamani ya Shilingi bilioni 4.5, kilogramu  5.8 lenye 
thamani ya shilingi bilioni 3.3 na jiwe la tatu lenye uzito wa kilogra-
mu  6.33  la thamani ya Shilingi bilioni 4.846.

Kwa mujibu wa Anselim Kawishe mchimbaji mpya  aliyepata mawe  
hayo makubwa ya Tanzanite,  alisema kuwa  alianza kufanya kazi 
za  uchimbaji mwaka 2004  kwa kufanya shughuli za wachimbaji 
wengine hadi mwaka 2012 ambapo alianza rasmi shughuli  za 
kuchimba Tanzanite yeye mwenyewe kwa kuwashirikisha 
wachimbaji wengine hadi mwaka 2022 ambapo alipata mawe hayo  
mawili yenye uzito mkubwa na thamani kubwa.
Aliongeza kuwa, kabla ya kupata madini hayo yenye uzito huo, 
tayari alikuwa amepata madini mengine ya tanzanite yenye jumla 
ya kilogramu zipatazo 20 zenye muundo wa magonga (rough 
tanzanite).

www.tumemadini.go.tz



Na Mwandishi Wetu, Dar es Salaam

Naibu Waziri wa Madini Dkt. Steven Kiruswa 
ameihakikishia Nchi ya Korea Kusini kuhusu 
uwepo wa fursa nyingi za uwekezaji katika Sekta ya 
Madini.

Dkt. Kiruswa alisema hayo wakati akifungua 
mkutano wa kitaalamu wa African Minerals 
Geosciences Initiative (AMGI) uliolenga kuonesha 
maeneo ya kipaumbele sambamba na mkakati wa 
Serikali kuboresha taarifa za Jiosayansi uliofanyika 
Agosti 30, 2022 Jijini Dar es salaam. 

Alisema kuwa, mkutano huo ulilenga kufunga awamu ya kwanza ya 
utafiti wa Jiosayansi uliofanyika katika nchi tatu zinazopakana 
ambazo ni Tanzania, Zambia na Msumbiji kati ya mwaka 2016 – 2021.

Dkt. Kiruswa aliwahakikishia wawekezaji kuwa Tanzania itahakikisha 
inatoa ushirikiano wa kutosha kwa kuweka mazingira mazuri ya kush-
irikiana kufanya utafiti zaidi. 

Aidha, aliwaeleza wawekezaji kuwa anatambua nchi ya Korea Kusini 
ni miongoni mwa nchi zilizoendelea kiteknolojia duniani hatua 
inayopelekea kuwa na uhitaji mkubwa wa madini ya teknolojia kama 
vile kinywe, nikeli, niobium na REE.

Dkt. Kiruswa Aihakikishia Nchi ya Korea 
Kusini Fursa za Uwekezaji 

Sekta ya Madini 
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Kampuni za Kitanzania Ziendelee Kuwezeshwa 
Kushiriki Kwenye Sekta ya Madini - Mbibo

Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya 
Madini, Msafiri Mbibo ameitaka Tume 
ya Madini kuendelea kuangalia namna 
ya kuziwezesha kampuni za kitanzania 
kwenye utoaji wa huduma kwenye 
shughuli za uchimbaji wa madini ili 
kampuni hizo ziwe na mchango 
kwenye ukuaji wa Sekta ya Madini.

Mbibo aliyasema hayo tarehe 22 
Septemba, 2022 kwenye kikao chake na 
uongozi wa Tume ya Madini Makao 
Makuu jijini Dodoma chenye lengo la  
kupata  taarifa ya utendaji kazi na  
kutatua changamoto sambamba na 
kutoa maelekezo mbalimbali.

Alisema kuwa, pamoja na Tume ya 
Madini kuendelea kufanya kazi nzuri 
kwenye usimamizi wa Sekta ya Madini, 
mikakati zaidi inahitajika kwenye eneo 
la ushirikishwaji wa watanzania katika 
Sekta ya Madini kwa kuhakikisha 
kampuni za kitanzania nyingi zaidi 
zinawezeshwa kwa kupewa mafunzo 
na kushiriki kwenye utoaji wa  huduma 
kwenye migodi ya madini na kuzalisha 
ajira kwa wananchi wanaozunguka 
migodi.

“Zipo kampuni za utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo vyakula, bima, ulinzi ambazo 
ninaamini zikiwekeza kwa wingi kwenye migodi ya madini zitaweza kuzalisha ajira kwa 
wananchi wanaoishi jirani na migodi hivyo kuongeza mzunguko wa fedha na uchumi wa 
maeneo yao kuendelea kukua huku Serikali ikiendelea kupata kodi,” alisema Mbibo.

Katika hatua nyingine, Mbibo aliitaka Tume ya Madini kuendelea kuongeza kasi kwenye 
ukusanyaji wa maduhuli ili kufikia lengo lililowekwa  na Serikali la kukusanya kiasi cha 
shilingi bilioni 822 kwa mwaka wa fedha 2022-2023

Aidha, alisisitiza kuwa Wizara ya Madini itaendelea kutatua changamoto zinazojitokeza 
kwenye utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Madini na kuongeza kuwa milango ipo wazi 
kwa ajili ya kupokea mapendekezo mbalimbali kutoka Tume ya Madini yenye lengo la 
kuboresha utendaji wa Sekta ya Madini.

Naye Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba sambamba na 
kumshukuru Naibu Katibu Mkuu kwa kutembelea Tume alisema kuwa mikakati mbalimbali 
imeendelea kuwekwa na uongozi wa Tume ya Madini kwenye uboreshaji  wa utendaji kazi 
hasa kwenye eneo la ukusanyaji wa maduhuli kwa kufanya vikao vya ndani hasa na maafisa 
madini wakazi wa mikoa.

Awali akisoma taarifa ya utendaji kazi wa Tume ya Madini kwa niaba ya Katibu Mtendaji wa 
Tume ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba, Mkurugenzi wa Huduma za Tume, William 
Mtinya alisema kuwa, Tume kupitia Wizara ya Madini kwa kushirikiana na Mamlaka za 
Tawala za Mikoa nchini imefanikiwa kuanzisha jumla ya Masoko ya Madini 42 na vituo 
vidogo vya ununuzi 78 nchini pamoja na kuboresha Ofisi za Maafisa Madini Wakazi wa 
Mikoa.

Aliongeza kuwa Tume ya Madini imeweka mikakati ya uboreshaji wa utendaji kazi ikiwa ni 
pamoja na maboresho ya Ofisi za Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa na ununuzi wa magari 
mapya na vifaa vingine kama mkakati wa kuimarisha Sekta ya Madini 

Greyson  Mwase na Mwanahamisi Msangi, Dodoma
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Tume ya Madini

Zaidi ya Bilioni 33.5 Zimetumika 
Kama Wajibu wa Wamiliki 

wa Leseni Kutekeleza Miradi 
kwa Jamii

Imeelezwa kuwa, tangu kufanyika kwa maboresho 
kwenye Sheria ya Madini ya Mwaka 2010, zaidi ya shilin-
gi bilioni 33.5 zimetumika katika miradi mbalimbali 
iliyotekelezwa na wamiliki wa leseni za miradi katika 
mikoa mbalimbali hapa nchni.

Hayo yalibainishwa hivi karibuni na Katibu Mtendaji wa 
Tume ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba wakati 
akiwasilisha taarifa kuhusu mafanikio na changamoto 
za utoaji na upatikanaji wa huduma kwa jamii kwa 
Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini jijini 
Dodoma.

Alisema kuwa Sheria ya Madini, Sura 123 ilivyofanyiwa 
maboresho na kuwekewa kifungu cha 105 ambacho 
kinaelezea utaratibu mzima wa kuandaa  na kutekeleza 
mipango ya wajibu wa kampuni kwa jamii yamekuwepo  
mafanikio makubwa ikilinganishwa na kipindi cha 
nyuma ambapo kampuni zilikuwa zikiwajibika kwa jamii 
kwa utaratibu wanaojiamulia.

Aliongeza kuwa, kwa mujibu wa Sheria ya Madini, Sura 
123, Mmiliki wa Leseni ya Madini analazimika kila 
mwaka kuandaa Mpango unaoaminika ambao 
umekubaliwa kwa pamoja na Mamlaka ya Serikali za 
Mitaa kwa kushauriana na Waziri anaye husika na 
Serikali za Mitaa (TAMISEMI) pamoja na Waziri anaye 
husika na masuala ya Fedha ambapo mpango huo 
utaangazia masuala ya mazingira, kijamii, utamaduni na 
kiuchumi kwa kutoa kipaumbele kwa jamii inayozungu-
ka mgodi.

Pamoja na mafanikio hayo, Mhandisi Samamba alisema 
kuwa bado kuna changamoto ya uelewa mdogo juu ya 
wajibu wa kampuni kwa jamii na pia kumekuwepo na 
utekelezaji hafifu wa miradi kwa baadhi ya Halmashauri.

Naye, Kaimu Mkurugenzi wa Huduma za Sheria  wa Wizara 
ya Madini, Godfrey Nyamsenda alisema kuwa Wizara 
imekamilisha rasmi ya kanuni zitakazosimamia masuala 
ya Wajibu wa Wamiliki wa Leseni za Madini kwa Jamii ili 
kuboresha na kuweka usawa kwenye matokeo ya 
utekelezaji wa miradi.

Nyamsenda alifafanua kuwa  uandaaji wa Rasimu ya 
kanuni hizo umezingatia matakwa ya Sera ya Madini ya 
Mwaka 2009 ambayo yanaeleza umuhimu wa kuimarisha 
ushiriki wa jamii katika miradi ya madini na kuhimiza 
kampuni za madini kuongeza uwajibikaji kwa jamii.

Kwa upande wake, Waziri wa Madini Dkt. Doto Biteko 
alisema kuwa Wizara yake imeona ni sahihi kuwasilisha 
rasimu ya kanuni hiyo ili kupata maoni ya Kamati ya 
Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini ambayo inasi-
mamia Sekta hiyo.

Naye, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Adolf Ndunguru 
alitoa  ufafanuzi juu ya rasimu hiyo na kuahidi kuyafanyia 
kazi maoni na ushauri uliotolewa na wajumbe wa kamati 
hiyo

Na Tito Mselem, Dodoma
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Wadau wa Madini Wazidi Kuelimishwa
Kuhusu Ushirikishwaji wa Watanzania

Tarehe 17 Septemba, 2022 Kamishna wa Tume ya Madini, Janet 
Lekashingo alitembelea Maabara ya Mazingira na Maabara ya Kemi-
kali ya Miamba (SGS) Jijini Mwanza. Maabara hizo zinafanya kazi ya 
kupima vitu mbalimbali ikiwemo sampuli za miamba na mchanga. 

Watendaji kutoka Tume ya Madini alioambatana nao katika ziara 
hiyo ni pamoja na  Mkurugenzi wa Ukaguzi na Biashara ya Madini, 
Venance Kasiki, Meneja wa Ukaguzi wa Fedha, Kodi na Ushirikish-
waji wa Watanzania kwenye Sekta  ya Madini, Geoffrey Nsemwa na 
wataalam kutoka Idara ya Ukaguzi na Biashara ya Madini. 

Mara baada ya kutembelea kampuni hiyo, 
Kamishna Lekashingo alipongeza  jitahada 
kubwa wanayoifanya ya kuajiri watanzania 
wengi na kuzingatia afya na usalama mahali 
pa kazi. 

“Ni vizuri kufuata sheria, kanuni na taratibu 
zilizopo ili kufanya kazi kwa amani, tunaende-
lea kuwakaribisha wawekezaji kuja Tanzania 
kwa ajili ya kuwekeza kwenye Sekta ya 
Madini," alisema  Lekashingo.

Tume ya Madini

Na Mwanahamisi Msangi, Mwanza
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Kamishna wa Tume ya Madini, Janet 
Lekashingo Atembelea Mgodi wa Bulyanhulu

Na Mwanahamisi Msangi, Kahama

Tarehe 14 Septemba, 2022 Kamishna wa Tume ya Madini, Janet Lekashingo alifanya ziara katika Mgodi wa Dhahabu wa Bulyan-
hulu uliopo katika Wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga lengo likiwa ni kuangalia mgodi huo unavyotekeleza shughuli zake na 

Ushirikishwaji wa Watanzania kwenye Sekta ya Madini.

Katika ziara hiyo, Lekashingo aliambatana na Mkurugenzi wa Ukaguzi na Biashara ya Madini wa Tume ya Madini,  Venance 
Kasiki na Timu ya Wataalamu kutoka Tume ya Madini.

Zifuatazo ni baadhi ya picha za ziara hiyo katika Mgodi wa Bulyanhulu
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Mgodi wa Bulyanhulu Wapigwa Msasa 
Ushirikishwaji wa Watanzania 

Katika Sekta ya Madini

Na Mwanahamisi Msangi, Shinyanga

Kamishna wa Tume ya Madini, Janet Lekashingo 
tarehe 15 Septemba, 2022 alifungua mafunzo ya 
Ushirikishwaji wa Watanzania kwenye Sekta ya 
Madini  katika mgodi wa Bulyanhulu uliopo 
Kahama mkoani Shinyanga.

Mafunzo hayo yalilenga kuhusu utekelezaji wa 
kanuni za Ushirikishwaji wa Watanzania katika 
Sekta ya Madini (Local Content) pamoja na wajibu 
wa makampuni katika utoaji wa huduma za jamii 
(CSR)

Akizungumza kwenye ufunguzi wa mafunzo hayo, Lekashingo alisema kuwa 
kuna huduma nyingine muhimu kwenye migodi ya madini zinahitaji mitaji 
mikubwa na kushauri watoa huduma kuunganisha nguvu kwa pamoja, wenye 
fedha na teknolojia na kutoa huduma kwa ufanisi mkubwa.
 
Mada mbalimbali zilizowasilishwa na wataalam wa Tume ya Madini ni pamoja 
na mabadiliko ya kanuni na taarifa za Ushirikishwaji wa Watanzania katika 
Sekta ya Madini, Matakwa ya Sheria na Kanuni za Ushirikishwaji kwenye tarati-
bu za manunuzi ya bidhaa zinazofanywa na wamiliki wa migodi pamoja na 
watoa huduma wao katika mnyororo wa thamani wa shughuli za madini 
pamoja.





Tume ya Madini #1313

Meya wa Mpanda Aipongeza Wizara
 ya Madini kwa Uanzishwaji 

Wa Masoko ya Madini
Aipa kongole Tume ya Madini kwa ukusanyaji 
wa maduhuli, kasi ya utoaji wa leseni za madini

Meya wa Mpanda, Haidary Hemed ameipongeza Wizara ya Madini kwa uanzishwaji wa masoko ya madini nchini 
ambayo yamekuwa mkombozi wa wachimbaji wadogo wa madini huku serikali ikikusanya mapato, hivyo Sekta ya 

Madini kuwa na mchango mkubwa kwenye Pato la Taifa.

Alitoa pongezi hizo Agosti 03, 2022 mara baada ya kutembelea banda la Tume ya Madini katika Maonesho ya Nane 
Nane yaliyofanyika Kitaifa katika Viwanja vya John Mwakangale Mkoani Mbeya. 

“Soko la Madini la Mpanda linafanya vizuri sana, napongeza kazi kubwa inayofanywa na Waziri wa Madini Dkt. 
Doto Biteko ya usimamizi wa masoko kupitia Tume ya Madini." Alisema Meya Hemed.

Katika hatua nyingine, alipongeza kasi ya utoaji wa leseni za madini inayofanywa na Tume ya Madini na kuongeza 
kuwa tangu uanzishwaji wa Tume wachimbaji wengi wa madini wameendelea kupata leseni na kuchimba madini 

hivyo kuongeza mapato yanayotokana na Sekta ya Madini.



Tume ya Madini Yaendelea Kuipaisha 
Sekta ya Madini

Uzinduzi wa Hati 
Halisia ya Jadini 
ya bati... Na.1
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Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Profesa Idris 
Kikula amesema kuwa tangu kuanzishwa kwa 
Tume, Sekta ya Madini imeendelea kuimarika 
kutokana na mafanikio yaliyopatikana ndani ya 
muda mfupi ikiwa ni pamoja na kasi ya ukusan-
yaji wa maduhuli, uanzishwaji wa masoko na 
vituo� vya ununuzi wa madini nchini na utoaji wa 
leseni za madini.
�
Profesa Kikula aliyasema hayo Oktoba 11, 2022 
jijini Mwanza� kwenye kikao cha Tume ya Madini 
kilichoshirikisha Katibu Mtendaji wa Tume ya 
Madini Mhandisi Yahya Samamba, Wakurugenzi, 
Mameneja na Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa 
chenye lengo la kujadili namna ya kuboresha 
utendaji kazi hasa kwenye eneo la ukusanyaji wa 
maduhuli kwa mwaka wa fedha 2022-2023, 
usimamizi wa masoko na vituo vya ununuzi wa 
madini, usimamizi wa mazingira na afya kwenye 
shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa madini 
na namna watanzania wanavyoweza kunufaika 
kupitia Sekta ya Madini.

Alieleza mafanikio yaliyopatikana tangu kuan-
zishwa kwa Tume kuwa ni pamoja na kuimarika 
kwa ukusanyaji wa maduhuli kutoka shilingi 
bilioni 346.78 kwa kipindi cha mwaka 2018-2019 
hadi kufikia shilingi bilioni 624.61 kwa kipindi 
cha mwaka wa fedha 2021-2022 ikiwa ni sawa na 
asilimia 96.09 ya lengo la mwaka husika.

Profesa Kikula aliendelea kueleza mafanikio 
mengine kuwa ni pamoja na uanzishwaji wa 
masoko 42 na vituo vya ununuzi wa madini 
83 na ongezeko la utoaji wa leseni za madini 
ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 
2021-2022 Tume ilitoa jumla ya leseni za 
madini 9,498 ikilinganishwa na leseni 6,314 
zilizotolewa katika kipindi cha mwaka wa 
fedha 2020-2021.

Aidha, Profesa Kikula alisema kuwa ili 
kusogeza huduma karibu zaidi na wadau wa 
madini, Tume ilianzisha ofisi mpya za 
madini katika mikoa ya Mbogwe na 
Mahenge.

Aliendelea kusema kuwa mchango wa Sekta 
ya Madini kwenye Pato la Taifa umeendelea 
kukua kutoka asilimia 4.8 katika kipindi cha 
mwaka 2018 hadi kufikia asilimia 7.3 katika 
kipindi cha mwaka 2021.
�
Katika hatua nyingine, Profesa Kikula aliwa-
taka Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa kuen-
delea kuchapa kazi kwa bidii na uadilifu 
mkubwa ili kuhakikisha lengo lililowekwa 
na Serikali la kukusanya� kiasi cha shilingi 
bilioni 822 kwa mwaka wa fedha 2022-2023 
linavukwa.

“Serikali na wananchi kwa ujumla 
wana matarajio makubwa kwenye 
Sekta ya Madini na sisi kama Tume 
ya Madini ni vyema tukajipanga 
katika kuhakikisha tunakidhi mata-
rajio huku kila mtanzania akinufaika 
na Sekta ya Madini,” alisema Profesa 
Kikula.
Aidha, Profesa Kikula aliwataka 
Maafisa Madini Wakazi wa Mikoa 
kuendelea kutatua changamoto 
zinazowakabili wachimbaji na 
wafanyabiashara wa madini nchini.
�
Naye Katibu Mtendaji wa Tume ya 
Madini, Mhandisi Yahya Samamba 
akizungumza katika kikao hicho, 
aliwataka viongozi wa Tume kuende-
lea kuimarisha mshikamano na 
kufanya kazi kama timu moja ili 
kuweza kufikia malengo ya Tume ya 
Madini kwenye usimamizi wa Sekta 
ya Madini.
�
Aidha, Mhandisi Samamba alishuku-
ru kwa ushirikiano ulioendelea 
kutolewa na viongozi wa Tume, hivyo 
mafanikio kuendelea kuonekana kila 
mwaka.
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Hivi karibuni Tume ya Madini kupitia wataalam wake 
iliendelea kutoa elimu kwa wachimbaji  wa madini 
kutoka katika Mkoa wa Geita na mikoa ya jirani katika 
Maonesho ya Tano ya Kitaifa ya Teknolojia ya Madini 
yaliyofanyika katika viwanja vya Bombambili mjini Geita 
.
Elimu ilitolewa katika maeneo kadhaa ikiwa ni pamoja 
na fursa za uwekezaji katika sekta ya madini, taratibu za 
upatikanaji wa leseni za madini nchini, biashara ya 
madini na taratibu za usalama wa afya na mazingira 
kwenye migodi ya madini.

Maeneo mengine ni pamoja na namna watanzania 
wanaweza kushiriki katika Sekta ya Madini kupitia 
utoaji wa huduma mbalimbali kwenye migodi ya madini 
na mchango wa kampuni za uchimbaji wa madini 
kwenye jamii.

Wakizungumza kwa nyakati tofauti wananchi waliotem-
belea banda la Tume ya Madini walipongeza  weledi wa 
wataalam wa Tume ya Madini kwenye utoaji wa elimu na 
kuwaomba kuendelea na zoezi hilo katika mikoa mingine 
yenye shughuli za uchimbaji wa madini.

Akizungumza kwenye maonesho hayo, Meneja wa Habari na 
Mawasiliano wa Tume ya Madini, Greyson Mwase alisema kuwa 
walijipanga kutoa elimu kwa wadau wa madini na wananchi wote 
waliotembelea maonesho hayo pamoja na huduma kama vile 
upimaji wa madini na kuwaelekeza namna ya kujisajili katika 
mtandao wa leseni za madini (online mining cadaster transactional 
porta).

“Tulijikita pia kutoa elimu katika eneo la ushirikishwaji wa watan-
zania katika Sekta ya Madini (local content) ili wananchi wengi 
waweze kufahamu fursa zilizopo kwenye migodi ya madini na 
kuchangamkia kama vile utoaji wa huduma za vyakula, vifaa vya 
usalama migodini, ulinzi ili nao waweze kunufaika,” alisema Mwase

Aliendelea kusema kuwa Tume imeendelea kuweka mikakati 
mingine ya kuelimisha umma ikiwa ni pamoja na uandaaji na 
urushaji wa vipindi vya redio na televisheni, tovuti na mitandao ya 
kijamii.

Wapongeza kasi ya utoaji elimu



Profesa Kikula Aainisha Mikakati 
ya Tume ya Madini Kwenye Uboreshaji 

wa Sekta ya Madini
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Mwenyekiti wa Tume ya Madini, Profesa Idris Kikula 
amesema kuwa Serikali kupitia Tume ya Madini 
imeweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha Sekta 
ya Madini inanufaisha kila mwananchi na kuinua 
sekta nyingine za kiuchumi na uchumi kuendelea 
kukua kwa kasi

Profesa Kikula aliyasema hayo Oktoba 13, 2022 jijini 
Mwanza  kwenye kikao cha nne cha Baraza la Wafan-
yakazi kilichoshirikisha Kamishna wa Tume ya 
Madini, Janet Lekashingo, Katibu Mtendaji wa Tume 
ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba, Katibu wa 
TUGHE Mkoa wa Dodoma Nsubisi Mwasandende, 
Mwakilishi wa Kamishna wa Kazi – Ofisi ya Waziri 
Mkuu, Goodluck Luginga, watendaji kutoka Tume ya 
Madini Makao Makuu na kutoka Ofisi za Maafisa 
Madini Wakazi wa Mikoa chenye lengo la kujadili na 
kutatua changamoto katika utendaji kazi  wa Tume ya  
Madini.

Alisema kuwa mikakati iliyowekwa ni pamoja na  
ushirikishwaji wa watanzania katika Sekta ya Madini 
kupewa kipaumbele ambapo  kwa sasa wananchi 
wameanza kutoa huduma kwenye migodi ya madini 
iliyoanzishwa nchini na kujipatia kipato, uboreshaji 
wa miundombinu na huduma nyingine za jamii ili 
kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara na 
kupata kipato ambacho ni endelevu hata mara baada 
ya kumalizika kwa shughuli za uchimbaji wa madini.

Aliongeza kuwa mikakati mingine 
iliyowekwa sambamba na ukusan-
yaji wa maduhuli ni pamoja na 
kuhakikisha Sekta ya Madini inaku-
wa na mchango wa asilimia 10 
kwenye Pato la Taifa ifikapo mwaka 
2025.

Katika hatua nyingine, Profesa 
Kikula alisema kuwa Tume ya 
Madini itaendelea kutatua changa-
moto zinazowakabili watumishi 
wake kwenye utendaji kazi na 
kuwataka kuendelea kuchapa kazi 
kwa bidii na weledi na kukidhi 
matarajio ya wananchi hususan 
wachimbaji, wachenjuaji na wafan-
yabiashara wa madini.

Awali akieleza mafanikio yaliyopa-
tikana tangu kuanzishwa kwa 
Tume, Profesa Kikula alieleza kuwa 
ni pamoja na kuimarika kwa ukus-
anyaji wa maduhuli kutoka shilingi 
bilioni 346.78 kwa kipindi cha 
mwaka 2018-2019 hadi kufikia 
shilingi bilioni 624.61 kwa kipindi 
cha mwaka wa fedha 2021-2022 
ikiwa ni sawa na asilimia 96.09 ya 
lengo la mwaka husika.

Profesa Kikula aliendelea kueleza 
mafanikio mengine kuwa ni pamoja na 
uanzishwaji wa masoko 42 na vituo 
vya ununuzi wa madini 83 na ongezeko 
la utoaji wa leseni za madini ambapo 
katika kipindi cha mwaka wa fedha 
2021-2022 Tume ilitoa jumla ya leseni 
za madini 9,498 ikilinganishwa na 
leseni 6,314 zilizotolewa katika kipindi 
cha mwaka wa fedha 2020-2021.

Aidha, Profesa Kikula alisema kuwa ili 
kusogeza huduma karibu zaidi na 
wadau wa madini, Tume ilianzisha 
ofisi mpya za madini katika mikoa ya 
Mbogwe na Mahenge.

Aliendelea kusema kuwa mchango wa 
Sekta ya Madini kwenye Pato la Taifa 
umeendelea kukua kutoka asilimia 4.8 
katika kipindi cha mwaka 2018 hadi 
kufikia asilimia 7.3 katika kipindi cha 
mwaka 2021.
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Wananchi wengi kutoka katika mkoa wa Pwani na mikoa ya jirani wameom-
ba elimu kuhusu madini kujumuishwa kwenye mitaala ya shule za msingi 
na sekondari na kuhamasisha wanafunzi wengi kujiunga zaidi kwa shahada 
ya jiolojia katika vyuo vikuu nchini na kuongeza wataalam kwenye Sekta ya 
Madini.

Waliyazungumza hayo kwenye kilele cha Maonesho ya Tatu ya Uwekezaji na 
Biashara yaliyofanyika katika Viwanja vya SIDO, Maili Moja Mkoani Pwani  
Oktoba 10, 2022 ambayo yalilenga kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo 
katika Mkoa wa Pwani.

Wakizungumza kwa nyakati tofauti wananchi hao 
waliomba Serikali kupitia Wizara ya Madini kush-
irikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia 
kutengeneza mitaala ya elimu ya madini kama 
mkakati mmoja wapo wa kukuza wataalam wa 
madini nchini.

Wananchi Wengi Waomba 
Elimu Kuhusu Madini Kutolewa 

Mashuleni
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Kamishna wa Tume ya Madini Janet Lekashingo amewataka watanzania 
kujitokeza kwenye uwekezaji katika Sekta ya Madini kutokana na kuwepo 
kwa fursa mbalimbali kwenye mnyoyoro wa madini kuanzia uchimbaji, 
uchenjuaji, biashara ya madini na utoaji wa huduma kwenye migodi ya 
madini.
�
Lekashingo aliyasema hayo kupitia kipindi cha Jambo Tanzania kilicho-
rushwa mubashara na kituo cha televisheni cha TBC1 tarehe 08 Oktoba, 2022 
kwenye Maonesho ya Tano ya Kitaifa ya Teknolojia ya Madini katika Viwanja 
vya Bombambili mjini Geita.

Alisema kuwa ili kuhakikisha kila mtanzania ananufaika na Sekta ya 
Madini, Serikali kupitia Wizara ya Madini imeweka mikakati mbalimbali 
ikiwa ni pamoja na kuweka kanuni za Ushirikishwaji wa Watanzania katika 
Sekta ya Madini ili wananchi waweze kupata fursa za ajira na kutoa huduma 
mbalimbali kama vile vyakula, ulinzi na ajira kwenye migodi ya madini.

Katika hatua nyingine, aliwataka watanzania kuanzisha viwanda vya 
kutengeneza vipuri na huduma za usafiri kwenye migodi ya madini, 
biashara ambayo itakuwa ni endelevu hata mara baada ya kumalizika kwa 
uchimbaji wa madini.
�

“ Zipo kampuni zinazomilikiwa na watanzania 
kama Blue Coast kwa ajili ya kutoa huduma za 
vifaa na usafiri kwenye migodi ya madini, mfano 
ambao ni mzuri; tunaomba wadau wengi zaidi 
kujitokeza ili kunufaika kwa kuwa na biashara 
endelevu,” alisisitiza Lekashingo.
�
Awali akielezea maonesho hayo, Katibu Tawala wa 
Mkoa wa Geita, Profesa Godius Kahyarara alisema 
kuwa maonesho yalikuwa na mafanikio makubwa 
kwani yalitumika kama fursa kwa kampuni kubwa 
za uchimbaji wa madini kutoa elimu ya teknolojia 
mpya ya uchimbaji wa madini na wananchi wengi 
kupata elimu kuhusu taratibu za kupata leseni za 
uchimbaji na biashara ya madini kutoka Wizara ya 
Madini na Tume ya Madini.

Aidha, alisema kuwa kupitia maonesho husika 
wachimbaji wadogo walipata nafasi ya kujifunza 
teknolojia za kisasa za uchimbaji na uchenjuaji wa 
madini pasipo kuathiri mazingira.

Watanzania Jitokezeni Uwekezaji 
Kwenye Sekta ya Madini – Lekashingo

Na Greyson Mwase, Geita



Tume ya Madini Oktoba 08, 2022 iliibuka mshindi wa tatu kwenye Kundi la Taasisi Wezeshi za Serikali katika Sekta ya 
Madini kwenye Maonesho ya Tano ya Kitaifa ya Teknolojia ya Madini yaliyofanyika katika Viwanja vya Bombambili, 

mjini Geita. 

Kikombe cha ushindi kilikabidhiwa na Waziri wa Viwanda na Biashara, Dkt. Ashatu Kijaji aliyekuwa mgeni rasmi 
kwenye ufungaji wa maonesho hayo. 

Tume ya Madini Yaibuka Mshindi 
wa Tatu Kwenye Maonesho 

ya Madini Geita
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MAONESHO YA 
TANO YA KITAIFA YA 

TEKNOLOJIA YA MADINI 
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