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HOTUBA YA WAZIRI WA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA 
MAKAZI WAKATI WA MKUTANO NA WANAHABARI AKIELEZA 

MAFANIKIO NA MAENDELEO YA SEKTA YA ARDHI KATIKA MIAKA 60 
YA UHURU WA TANZANIA BARA 

(KUANZIA MWAKA 1961 HADI NOVEMBA 2021) 
 

UTANGULIZI 

Ndugu wanahabari, 

Tanzania ina eneo la ukubwa wa kilometa za mraba 948,132.89. Eneo la nchi kavu 

lina ukubwa wa kilometa za mraba 886,100 ambapo Tanzania Bara ina kilometa za 

mraba 883,600 na Zanzibar ina kilometa za mraba 2,500. Aidha, kilometa za mraba 

61,500 ni eneo la maji na maili za bahari 200. 

Tanzania ina jumla ya eneo la ardhi lenye ukubwa wa hekta milioni 44 zinazofaa 

kwa kilimo na kati ya hizo ni hekta milioni 16 sawa na asilimia 36.3 zinazotumika 

kwa uzalishaji.  

Sekta ya ardhi ina historia ndefu kuanzia kipindi cha kabla ya Uhuru wa Tanzania 

Bara mwaka 1961 hadi kufikia kipindi cha kuadhimisha miaka 60 ya Uhuru wa 

Taifa letu ifikapo tarehe 9 Desemba 2021. Aidha, sekta ya ardhi imepitia mabadiliko 

mbalimbali ya kisera, kisheria na kimuundo yakilenga kuiboresha sekta hii 

muhimu katika kuwawezesha wananchi kupata ardhi kwa gharama nafuu kwa 

ajili ya kuanzisha shughuli za kiuchumi, kijamii, na hivyo, kupunguza umaskini na 

kukuza pato la Taifa. Hivyo, katika awamu tofauti za uongozi Wizara ya Ardhi, 

Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeendelea kuboresha sekta ya ardhi kwa 

kutunga na kusimamia Sera na Sheria mbalimbali, kuandaa kanuni na miongozo, 



2	
	

kuandaa mikakati  mbalimbali  kwa lengo la kuhakikisha upatikanaji wa  milki 

salama za ardhi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii. Pia, sekta ya ardhi 

imeendelea kuwa kiungo wezeshi kwa sekta nyingine za uzalishaji ikiwemo 

viwanda, kilimo, mifugo, miundombinu na maendeleo ya makazi. 

 

Baada ya uhuru, Serikali ilirithi Sera na sheria za kikoloni zilizokua zinasimamia 

Sekta ya ardhi na makazi. Sera na sheria hizo zilikua za kibaguzi nao zilishindwa 

kukidhi matarajio ya nchi baada ya uhuru. Hali hiyo ilipelekea kufanyika kwa 

mabadiliko ikiwemo kutunga na kufanya mapitio ya Sera na Sheria hizo ili kukidhi 

mahitaji ya wakati huo ikiwemo kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, kuwezesha 

wananchi kiuchumi na kupunguza migogogoro ya ardhi. Miongoni mwa Sheria 

zilizotungwa/kurejewa ni kama ifuatavyo:  

i) Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995; 

ii) Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000; 

iii) Sheria ya Ardhi, Sura ya 113; 

iv) Sheria ya Ardhi ya Vijiji, Sura ya114; 

v) Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini, Sura ya 138; 

vi) Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa Migogoro ya Ardhi, Sura ya 216; 

vii) Sheria ya Upimaji Ardhi, Sura ya 324; 

viii) Sheria ya Usajili Wapima Ardhi, Sura ya 270; 

ix) Sheria ya Utwaaji Ardhi, Sura ya 118; 

x) Sheria ya Upangaji wa Matumizi ya Ardhi, Sura ya 116; 
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xi) Sheria ya Usajili wa Maafisa Mipangomiji, Sura ya 426; 

xii) Sheria ya Mipangomiji, Sura ya 355; 

xiii) Sheria ya Usajili wa Ardhi, Sura ya 334; 

xiv) Sheria ya Usajili wa Nyaraka, Sura ya 117; 

xv) Sheria ya Umiliki wa Sehemu ya Jengo, Sura ya 416; 

xvi) Sheria ya Usajili wa Rehani za Mali Zinazohamishika, Sura ya 210; na 

xvii) Sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa, Sura ya 295. 

 

Sera na Sheria hizi zimekua zikifanyiwa mapitio ili kuendana na 

mabadiliko yanayotokea ndani na nje ya nchi katika nyanja za kijamii, 

kiuchumi, kisayansi na teknolojia; kimazingira n.k. Aidha, Serikali 

inaendelea kuboresha rasimu ya Sera ya Nyumba kwa kushirikisha 

wadau mbalimbali.   

 

Ndugu wanahabari,   

Katika miaka 60 ya uhuru, Tumepanga; Tumepima; Tumemilikisha; 

tumewawezesha wananchi kuwa na makazi bora; Tumeboresha mifumo; 

Tumetengeneza fursa za uwekezaji; Tumeweka mfumo mzuri wa utatuzi wa 

migogoro na tumesogeza huduma za ardhi karibu kabisa na wananchi.  

 

Na sasa nitawaeleza moja badala ya jingine kwa kina: -  
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Ndugu wanahabari, 

Baada ya uhuru na hususan baada ya kuanza kutumika kwa sheria nilizozitaja: 

Tumeipanga ardhi yetu katika matumizi mbalimbali. Miji imesanifiwa na 

kuwezesha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa ajili ya ustawi wa jamii katika 

nyanja za kiuchumi, kijamii na kimazingira. Ili kukabiliana na ongezeko la watu 

nchini usanifu wa miji umewezesha kupatikana kwa huduma muhimu kwa 

wananchi na kukuza uchumi wa nchi. 

 

Ndugu wanahabari, 

Ongezeko la watu nchini limeendele kuongezeka tangu nchi ilipopata uhuru 

mwaka 1961. Kwa mujibu wa sensa ya kwanza kufanyika baada ya uhuru mwaka 

1967, Tanzania ilikuwa na watu 12,313,469 ambapo asilimia 5.7 walikuwa wakiishi 

mjini na asilimia 94.3 vijijini. Katika kipindi cha miaka 60 ongezeko la watu nchini 

limefikia takribani watu 59,441,988 kwa makadirio ya mwaka 2021 sawa na 

ongezeko la asilimia 79.7.  Kwa sasa inakadiriwa idadi ya watu wanaoishi mjini ni 

sawa asilimia 35 ya idadi ya watu.  Ukuaji huu wa idadi ya watu umechagiza 

mahitaji makubwa ya matumizi ya ardhi iliyopangwa kwa shughuli za makazi, 

kilimo, ufugaji, miundombinu, uwekezaji na biashara. 

i) Jumla ya michoro ya mipangomiji 21,844 yenye idadi ya viwanja 6,784,426 

imesanifiwa kwa matumizi mbalimbali yakiwemo Makazi, Makazi Biashara, 

Taasisi, Viwanda, Maeneo ya Huduma za jamii, maeneo ya wazi n.k. 
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ii) Jumla ya maeneo 496 yametangazwa kuwa ya kupangwa nchini. 

Kutangazwa kwa maeneo hayo kumewezesha kupangwa, kuendelezwa 

na kusimamiwa kimji kwa kuzingatia Sheria ya Mipangomiji Sura ya 355. 

iii) Katika maeneo yalioendelezwa kiholela na ambayo yalikuwa ni mtaji mfu 

kwa wananchi tumerasimisha makazi 1,992,245 na kuwezesha wananchi 

hawa kuwa rasmi, usalama wa milki zao, na hadhi ya kukopesheka. 

 
 
Kuipanga ardhi kumewezesha upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji katika 

maeneo mbalimbali nchini ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa azma ya Serikali ya 

kujenga uchumi shindani wa viwanda kwa maendeleo ya watu. 

 

Katika kutimiza azma ya Serikali ya kuwa na ardhi ya uwekezaji, ardhi yenye 

ukubwa wa ekari 885,144 zilitengwa na kumilikishwa kwa wawekezaji wa ndani 

na nje ya nchi kwa shughuli mbalimbali ikiwamo viwanda, kilimo, hoteli na 

biashara. Pia ardhi yenye ukubwa wa ekari 224,439.4 zimetengwa kwa ajili ya 

uwekezaji kupitia Mipango Kabambe ya miji, mipango ya matumizi ya ardhi ya 

Wilaya na Vijiji. ardhi iliyomilikishwa kwa wawekezaji kupitia Kituo cha 

Uwekezaji Tanzania (TIC) na Mamlaka ya Maeneo Maalum ya Uwekezaji (EPZA) 

na ardhi ya akiba (Land Bank). 

 

Ndugu wanahabari, 

Mafanikio makubwa zaidi yaliyopatikana katika masuala ya upimaji ni upatikanaji 

wa vifaa vya kisasa na usimikaji wa miundombinu ya kisasa ya upimaji yenye 
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kurahisisha upimaji. Miundombinu hii ipo sambamba na teknolojia za kisasa 

duniani. Tumebadili mfumo wa upimaji kutoka Mfumo wa zamani wa Arc 1960 

ambao ulikuwa umejengwa juu ya mtandao hafifu wa alama za msingi za upimaji 

, kwenda mfumo mpya wa kisasa wa TAREF 11(Tanzania Reference Frame of 2011) 

ambao ni mfumo wa kimataifa unaowezesha upimaji kati ya nchi na nchi na wenye 

alama zenye usahihi wa hali juu.  

Vile vile, tumesimika mtandao wa alama za msingi za mfumo huu nchi nzima 

katika kila mkoa na kila wilaya kwa umbali wa kilomita 40. Hii imewezesha kila 

mahali kupimwa bila ya kuwa na shida za alama za kuanzia. Aidha, mfumo huu 

umepunguza gharama za upimaji na kuongeza kasi ya upimaji wa ardhi nchini.  

Sambamba na usimikaji wa mfumo wa upimaji tumenunua vifaa vya upimaji vya 

kisasa na kuvisambaza katika mikoa yote na baadhi ya halmashauri. Hivyo kwa 

sasa kuna kasi kubwa ya upimaji wa ardhi na utoaji wa hati miliki. Tumeagiza vifaa 

vya kisasa vya kuandalia ramani za msingi kwa ajili ya kuwezesha utayarishaji na 

uchapaji ramani na tumeshanunua ndege isiyokuwa na rubani maalum kwa ajili 

ya upigaji picha za anga zinazowezesha uandaaji wa ramani za msingi na 

kuzifanyia marejeo. Kutokana na mfumo na vifaa vya kisasa, viwanja 2,783,278 na 

mashamba 28,784 yamepimwa nchini kote. 

Na kwa sasa kasi imeongezeka zaidi, tumepeleka bilioni 50 katika halmashauri 

mbalimbali nchini kwa ajili ya kupanga,kupima na kumilikisha ardhi.  

 

Ndugu wanahabari, 
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Baada ya uhuru na hususan baada ya kuanza kutumika kwa Sheria ya Ardhi (Sura 

113) na Sheria ya Ardhi ya Vijiji (Sura 114) fursa ya raia wa Tanzania waishio mijini 

na vijiji kuwa na milki salama za ardhi imeongezeka ikilinganishwa na kabla ya 

uhuru. Vilevile, wananchi waishio katika maeneo yasiyopangwa mijini milki zao 

zimetambuliwa kwa kupewa Leseni za Makazi.Wakati tunapata uhuru tulikuwa 

na miliki za ardhi 26,499. Katika kipindi cha miaka 60 ya uhuru tuna jumla ya miliki 

za ardhi 2,067,044 ambapo milki za ardhi katika ardhi ya jumla ni    1,615,365, vyeti 

vya ardhi ya kijiji 11,744 na Hati za Hakimiliki ya Kimila 867,148 zimetolewa. 

Aidha, Leseni za Makazi 112,787 zimetolewa kwa wananchi waishio katika maeneo 

yasiyopangwa mijini. Baadhi ya wananchi wanazitumia hati hizo kama dhamana 

kupata mikopo katika taasisi za fedha kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi.  

Sheria ya ardhi ya sasa inatambua kwamba ardhi ina thamani na imeweka ulinzi 

zaidi kwa wananchi wanaomiliki ardhi. Ardhi haitachukuliwa na Serikali bila ya 

fidia. Na katika kuhakikisha mwananchi analipwa fidia stahiki: - 

1. Tumetunga Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini ya mwaka 2016; 

 

2. Tumeanzisha Bodi ya Uthamini kwa lengo la kusimamia utendaji wa 

Wathamini na Usajili wa Wathamini; 

 

3. Tumewezesha ulipaji wa malipo ya fidia kwa miradi mbalimbali ya umma; 

 

4. Tumeandaa miongozo ya uthamini, ikiwemo muongozo wa uthamini wa 

fidia; na 
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5. Uandaaji wa viwango vya bei ya soko la ardhi na mazao kwa ajili ya 

uanzishwaji wa kanzidata ya takwimu za uthamini (Valuation Database). 

 

Ndugu wanahabari, 
Mara tu baada ya kupata Uhuru mwaka 1961 Serikali ilianza kuboresha mazingira 

ya uendelezaji milki nchini pamoja na kuanzisha Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) 

mwaka 1962 kwa sheria ya Bunge Na. 45 kwa lengo la kuwapatia wananchi makazi 

bora. Sawia na hatua hiyo, Serikali ilianzisha wakala wa Ujenzi wa Nyumba na 

Majengo ya Serikali (TBA) na taasisi zingine za serikali zinajishughulisha na ujenzi 

wa ofisi na majengo mengine kwa shughuli mbalimbali za ofisi. Pia watu binafsi 

wanashiriki katika ujenzi wa nyumba za kuishi na biashara.  

 

Shirika lina majengo 2,728 yenye sehemu ya nyumba (units) zipatazo 18,622 katika 

maeneo mbalimbali nchini na ina viwanja vipatavyo 2,561. Rasilimali hizi 

zinalifanya Shirika kuwa na utajiri wa mtaji (Capital base) wa shilingi trilioni 5. 

Nyumba za makazi ni asilimia 59 na za biashara ni asilimia 41. Katika jumla ya 

nyumba hizo, asilimia 59.3 ziko katika Jiji la Dar es Salaam. Nyumba hizi 18,708 

zinaliingizia Shirika kodi ya wastani wa shilingi bilioni 8 kwa mwezi.  

 

Kwa sasa Shirika linaendelea kujenga nyumba za kuuza, kupangisha na biashara 

karibu kila mkoa na wilaya. Kwa upande wa Mkoa wa Dodoma Shirika 

linakamilisha ujenzi wa nyumba 1,000 Jijini Dodoma. 
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Mwaka 1992, Serikali ilianzisha Mfuko wa Mikopo ya Nyumba kwa Watumishi wa 

Serikali (Revolving Housing Loan Fund) ili kuwawezesha watumishi wa Serikali 

kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujenga nyumba za kuishi. Hadi 

sasa Serikali imetoa mikopo ya nyumba yenye thamani ya shilingi 9,159,902,229.85 

kwa watumishi wa Serikali wapatao 1,689.  Aidha, Serikali kwa kutambua 

umuhimu wa kuboresha makazi ya wananchi ilianzisha kampuni ya kutoa mikopo 

ya gharama nafuu kwa benki ili kuwezesha wananchi kukopa fedha kwa ajili ya 

ujenzi wa nyumba.  Hadi sasa jumla ya taasisi za kifedha 32 zinatoa mikopo kwa 

wananchi.  Serikali imekwishatoa kiasi cha shilingi bilioni 474.5 kuwezesha 

wananchi katika ujenzi wa nyumba. 

 

Ili kuboresha ustawi wa Jamii katika maeneo ya vijijini ambapo takribani asilimia 

75 ya idadi ya watanzania wanaishi, Wizara imeandaa na kusambaza ramani za 

ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na kuandaa mwongozo wa upangaji na ujenzi 

wa nyumba bora vijijini.  Utekelezaji wa mwongozo huu utawezesha uboreshaji 

wa ubora wa nyumba katika maeneo ya vijijini. 

 

Mwakani Serikali inatarajia kufanya sensa ya majengo yote nchini ili kupata taarifa 

ya majengo na kuiwezesha Serikali kupanga mipango endelevu ya kuboresha sekta 

ya nyumba nchini na kuboresha sera na sheria.  Hivyo basi, natoa rai kwa wananchi 

wote kuandaa taarifa muhimu za umiliki wa maeneo yao na kutoa ushirikiano kwa 

makarani wote wa sensa watakapofika katika maeneo yenu kukusanya taarifa ya 

sekta ya nyumba. 
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Ndugu wanahabari, 
 
Msingi mkuu wa ulinzi wa haki za miliki za ardhi ni kumbukumbu. Katika kipindi 

cha miongo minne tangu Uhuru, Wizara ilikua inatumia mfumo wa majalada 

pekee katika kutunza kumbukumbu za ardhi (analogia). Mfumo huo ulihifadhi 

kumbukumbu za upimaji, ramani, mipango miji, uthamini, hatimiliki katika nakala 

ngumu. Hali hii ilisababisha uhitaji wa eneo kubwa la kuhifadhi majalada, muda 

mwingi wa kutafuta majalada, ongezeko la kero zinazotokana na milki pandikizi 

na mahitaji makubwa ya rasilimali watu na fedha. 

 

Kwa kutambua changamoto hiyo, mwaka 2016:- 

(i) Wizara ilijenga kituo cha kuhifadhi na kuchakata taarifa za ardhi.  

Kituo hicho kinalenga kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi 

kwa kutumia TEHEMA.  Kituo kinahifadhi na kuchakata taarifa za 

ardhi za nchi nzima. 

(ii)  Wizara ilisanifu na kujenga Mfumo Unganishi wa Taarifa za Ardhi 

(Integrated Land Management Information System - ILMIS) katika Jiji 

la Dar es Salaam (Manispaa zote) ambapo kumbukumbu zote za ardhi 

zimehifadhiwa kidijitali na hati za kielektroniki zinaendelea kutolewa 

kwa wamiliki. Aidha, usimikaji mfumo wa ILMIS katika Ofisi ya Ardhi 

Mkoa wa Dodoma unaendelea kukamilishwa pamoja na uingizaji wa 

taarifa muhimu za wamiliki ardhi.  
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Mfumo wa ILMIS unaunganisha kwa njia ya kieletroniki utendaji kazi wa 

Uthamini, Mipangomiji, Upimaji na Ramani; Utawala wa Ardhi na Usajili wa Hati 

kwa kuratibu mtiririko wa miamala inayofanyika kuanzia ngazi ya Halmashauri, 

ofisi za Ardhi za Mikoa na Ofisi ya Makao Makuu.  Mfumo huu pia unarahisisha 

utendaji kazi, kuharakisha mchakato wa utoaji wa milki, kuimarisha usalama wa 

milki, kuondoa ugumu wa kupata taarifa sahihi kwa wakati, kuongeza mapato ya 

Serikali, kuongeza uwazi na kuleta dhana ya kwa watumishi wa Sekta ya Ardhi 

kwa kuwa ufuatiliaji wa miamala umerahisishwa.  

 

Aidha, mfumo huu umewezeshwa kutoa huduma za kiganjani katika ukusanyaji 

taarifa za ardhi na huduma kwa wateja. Inatarajiwa kuwa maboresho haya 

yatakuwa yamekamilika ifikapo Juni 2022 katika Jiji la Dodoma.  

 

Mfumo huu unawezesha muamala wa milki kukamilika baada ya saa moja ikiwa 

kuna taarifa sahihi na hatua za muamala zinatekelezwa kwa mfululizo. Aidha, 

Mfumo huu unasaidia kutoa huduma kwa uwazi, kuondoa umilikishaji wa 

kiwanja kimoja kwa zaidi ya mtu mmoja na kutoa huduma kwa haraka na kwa 

usahihi.  

 

Mfumo huu utakuwa unasimikwa kwa awamu na kuenezwa katika Ofisi zote za 

ardhi za mikoa na halmashauri nchini. 

 

Ndugu wanahabari, 
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Baada ya uhuru, utatuzi wa migogoro ya ardhi ulikuwa unafanyika kupitia 

mabaraza ya kimila na mfumo wa mahakama za kawaida. Hata hivyo, utatuzi wa 

migogoro ya ardhi kupitia mfumo wa mahakama ulibainika kuwa na changamoto 

za mrundikano wa mashauri na matumizi ya mbinu nyingi za kisheria katika 

utatuzi wa migogoro. Kutokana na changamoto hizo, Sera ya Taifa ya Ardhi ya 

mwaka 1995 ilielekeza uanzishwe mfumo mahsusi wa utatuzi wa migogoro ya 

ardhi. Hivyo, Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa Migogoro ya Ardhi Na. 2 ya 

mwaka 2002 (Sura ya 216) ilitungwa na kubainisha mfumo maalum wa utatuzi wa 

migogoro ya ardhi unaojumuisha Mabaraza ya Ardhi ya Vijiji, Mabaraza ya Kata, 

Mabaraza ya Ardhi na Nyumba ya Wilaya, Mahakama Kuu na Mahakama ya 

Rufaa. Tangu kutungwa kwa sheria hiyo mwaka 2002, jumla ya mashauri 214,588 

yalifunguliwa na mashauri 187,618 yameamuliwa. Aidha, Mabaraza ya Ardhi na 

Nyumba ya Wilaya yameanzishwa katika Wilaya zote 139 ambapo kati ya hayo, 

Mabaraza 60 yanatoa huduma. Dhamira ya Wizara ni kuhakikisha kuwa Mabaraza 

katika Wilaya zote nchini yanatoa huduma. 

 
Aidha, Wizara imeendelea kushughulikia migogoro ya ardhi ambayo imekuwa 

kero kubwa nchini kadri inavyojitokeza kwa njia ya kiutawala Migogoro hiyo ipo 

katika sura mbili ambazo ni migogoro ya mipaka ya kiutawala na migogoro 

inayotokana na mwingiliano wa matumizi ya ardhi. Aidha, kupitia tathmini 

iliyofanyika imebainika kwamba vyanzo vya migogoro ni pamoja na ongezeko la 

watu, na mwingiliano wa matumizi ya ardhi kutokana na mahitaji mbalimbali ya 

watumiaji. Wizara imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kushughulikia 

utatuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Mikakati hiyo ni pamoja na kutoa elimu kwa 
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umma kuhusu utatuzi wa migogoro kwa kushirikiana na viongozi wa Serikali za 

Mitaa, kuanzisha madawati ya malalamiko katika ofisi za ardhi za halmashauri 

nchini pamoja na programu ya ‘Funguka kwa Waziri’. Jumla ya migogoro 149,081 

imetatuliwa kiutawala. 

 

Kutokana na kukithiri kwa migogoro ya matumizi ya ardhi baina ya makundi 

mbalimbali nchini Serikali iliunda Kamati ya Mawaziri ya Kisekta ya Wizara Nane 

(8) mwaka 2018 inayojumuisha Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya 

Makazi; Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OR-TAMISEMI); Ofisi 

ya Makamu wa Rais (Muungano na Mazingira); Maliasili na Utalii; Mifugo na 

Uvuvi; Kilimo; Maji; na Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ili kutafuta ufumbuzi wa 

kudumu wa migogoro hiyo. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na Kamati hiyo 

na kuridhiwa na Baraza la Mawaziri mwezi Septemba, 2019 ni kuhalalishwa rasmi 

kwa vijiji 920 kati ya vijiji 975 vilivyokuwemo ndani ya hifadhi, mapori ya akiba na 

ranchi kwa ajili ya shughuli za kilimo, ufugaji na kijamii. Kwa sasa hatua za 

utekelezaji wa maamuzi ya Baraza la Mawaziri zinaendelea ambapo Mawaziri wa 

Kisekta wanaendelea kufanya ziara kwenye mikoa husika kutoa taarifa ya 

maamuzi ya serikali pamoja na kufanya tathmini uwandani kwenye maeneo 

ambayo yanahitaji hatua zaidi za utatuzi.  

 

Ndugu wanahabari, 

 
Mwaka 2007 Wizara ilianzisha Ofisi za Ardhi za Kanda nane (8). Pamoja na 

kuanzishwa kwa ofisi hizo, Wizara iliona kuna umuhimu wa kusogeza huduma 
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karibu zaidi na wananchi hivyo mwaka 2020 Serikali ilianzisha Ofisi za Ardhi za 

Mikoa 26 zinazoongozwa na Makamishna wa Ardhi Wasaidizi.  Ofisi hizo zinatoa 

huduma zote za upangaji, upimaji na ramani, umilikishaji, uthamini na usajili wa 

hati na nyaraka na huduma nyingine za ardhi kwa kushirikiana na mamlaka za 

upangaji (Halmashauri). Huduma za Usajili wa Hati na Nyaraka inajumuisha (i) 

Usajili wa Miamala ya Hatimiliki; mathalan, reheni, pango, usajili wa wasimamizi 

wa mirathi na warithi n.k na (ii) Usajili wa nyaraka; mathalan, Hati za kutoa 

mamlaka, Hati za kubadilisha majina n.k. 

Kuanzishwa kwa ofisi hizo kumewezesha wananchi kupata huduma za ardhi 

karibu na maeneo yao, kwa wakati na pia kupunguza gharama za kupata huduma 

hizo. Ili kuimarisha usimamizi wa sekta ya ardhi kwa ufanisi zaidi, mwaka 2018 

Serikali iliwahamisha watumishi wa sekta ya ardhi waliokuwepo katika 

halmashauri mbalimbali kuwa chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Wizara 

ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kiutendaji maafisa hao wanafanya 

kazi kwa karibu za mamlaka za upangaji ambazo ni Halmashauri. 

 
Pamoja na kusogeza huduma kwa wananchi tumechukua hatua mbalimbali 

kuhakikisha wananchi wanapata huduma Bora.  

i) Tumeanzisha Kamati ya Maadili na Kudhibiti uadilifu kwa kuzingatia 

matakwa ya Mkakati wa Taifa wa Mapamabano dhidi ya Rushwa awamu ya 

3 (National Anti-Corruption Strategy Phase III) za Mwaka 2018 na kuendelea 

kuwachukulia hatua kali za kinidhamu watumishi wanaojihusisha ma 

masuala ya rushwa; 
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ii) Tumeimarisha  usimamizi wa watumishi kuanzia ngazi ya Makao Makuu, 

Mikoa ishirini na sita (26) na Halmashauri zote 184; 

iii) Tumepanga upya watumishi wa sekta ya ardhi kwa madhumuni ya kuwa na 

uwiano kwa kada zote muhimu ili kukudhi utoaji wa huduma kwa wananchi; 

iv) Tumeanzisha Bodi za Kitaaluma ili kudhibiti utendaji na maadili katika 

taaluma za kada za sekta ya Ardhi (Bodi ya Usajili wa Wataalam wa 

Mipangomiji, Bodi ya Usajili wa Wathamini na Halmashauri ya Wapima 

Ardhi); 

v) Tumeweka Mkataba wa Huduma kwa Mteja (Client Service Charter) kwa 

madhumuni ya kujenga dhana ya uwajibikaji dhidi ya wateja kwenye huduma 

zote za Sekta ya Ardhi zinazotolewa; na 

vi) Tumeboresha muundo wa Wizara katika kusimamia majukumu yake ambapo 

baadhi ya Idara na Vitengo zimeimarishwa na kupandishwa hadhi ili 

kuongeza ufanisi.  

 

Ndugu wanahabari, 

 

Umilikishaji wa ardhi kwa wananchi umewapa fursa wananchi kuchangia pato la 

Taifa. Wizara inakusanya maduhuli ya sekta ya ardhi kutoka katika vyanzo 

mbalimbali kama vile: - Kodi ya Pango la Ardhi; Ada za Upimaji wa Ardhi na 

Machapisho Mbalimbali; Ada ya Uthamini; Ada za Usajili wa Hati na Nyaraka 

Mbalimbali. Mwaka 1996/97 wakati Wizara ya Ardhi tulipopewa mamlaka ya 

kukusanya maduhuli yatokanayo na sekta ya ardhi tulikusanya shilingi bilioni 1.4.  
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Kwa miaka 10 ya hivi karibuni (Juni, 2011 hadi Jalai, 2021) tumekusanya jumla ya 

shilingi bilioni 735.8. 

 

Hivyo, maduhuli yatokanayo na sekta ya ardhi yameongezeka kutoka shilingi 

bilioni 1.4 kwa mwaka wa fedha 1996/97 hadi kufikia shilingi bilioni 121 katika 

mwaka wa fedha 2020/21.  Na kwa mwaka huu (2021/2022) tuna malengo ya 

kukusanya bilioni 221. Matarajio ni kuhakikisha sekta hii inachangia zaidi katika 

pato la Taifa ikiwemo mapato ya kodi.  

 

Sekta ya ardhi ni miongoni mwa sekta muhimili katika kuwezesha sekta nyingine 

katika uzalishaji mali, kukuza pato la Taifa na kuleta maendeleo ya wananchi 

kiuchumi na kijamii.  Mwelekeo wa sekta hii katika kipindi cha miaka ijayo ni 

kuwahakikishia wananchi na taasisi zote nchini usalama wa milki zao kwa 

kuwapatia hatimiliki za ardhi na huduma zingine muhimu za ardhi na hivyo, 

kudhibiti migogoro baina ya watumiaji ardhi. Azma hii itafikiwa kwa kutekeleza 

Ilani ya CCM ya mwaka 2020-25 na Mpango wa Maendeleo ya Taifa 2021/22-

2025/26.  

 

KAZI INAENDELEA....... 

Asanteni kwa kunisikiliza 

 

 

 


