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#Endless Opportunities

#Kazi Iendelee
UTALII, KILIMO, BIASHARA  NA UZALISHAJI

MIWILI NA MAMA

 Katika miaka miwili ya kuwa madarakani, Rais wa Jamhuri ya Mu-
ungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mkoa wa Arusha 

umefanikiwa katika Nyanja mbalimbali za Kimaendeleo.
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 OFISI YA MKUU 
 WA MKOA
 ARUSHA

Mkoa wa Arusha  kupitia Mamlaka ya  Mapato  kwa  kipindi cha kuan-
zia 2021/22 hadi Machi, 2023 ilikadiria kukusanya kiasi cha Shilingi 
498,159,084,883.00 ambapo hadi kufikia Machi, 2023 jumla ya Shilingi 
533,684,695,182.00 sawa na asilimia 107.13 zilikusanywa na kufanya Mkoa 
kuvuka lengo la makusanyo na hizi ni juhudi zilizofanywa na Serikali ya 
awamu ya Sita kwa kutoa maelekezo ya makusanyo yote yafanywe bila 
kutumia nguvu. 

Muonekano wa picha ya kituo cha pamoja cha huduma ya Forodha 
Namanga Arusha.

MAMLAKA YA MAPATO MKOA (TRA)
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Mamlaka za Serikali za Mitaa Mkoa wa 
Arusha kwa kipindi cha mwaka wa Fedha 
2020/21 hadi 2022/23 zimeongeza kiwango 
cha ukusanyaji wa mapato ya ndani kutoka 
Shilingi 33,785,395,000.00 mwaka 2020/21 
hadi kufikia Shilingi 55,117,778,000.00 mwa-
ka 2022/23 sawa na ongezeko la Shilingi 
21,332,383,000.00 (63%) na kwa mwaka 
2023/24 zimepanga kukusanya jumla ya 
Shilingi 89,765,089,533.00. Katika mwaka 
wa Fedha 2021/22 Mamlaka za Serikali za 
Mitaa zilikusudia kukusanya jumla ya Shil-
ing 42,381,669,000.00 na hadi Juni, 2022 
jumla ya Shilingi 42,923,055,000.00 zili-
kusanywa sawa na asilimia 101.3%. Aidha, 
kwa mwaka wa Fedha 2022/23 Mamlaka 
za Serikali za Mitaa zilikusudia kukusanya 
jumla ya Shilingi 55,117,778,000.00 ambapo 
hadi kufikia Desemba, 2023 jumla ya Shilin-
gi 30,595,469,000.00 zilikusanywa sawa na 
asilimia 55.5%.

Wakala wa Misitu Tanzania 
Mkoani Arusha, umekuwa 
ukitekeleza shughuli zake 
za ulinzi na uhifadhi wa 
misitu, utoaji wa vibali vya 
uvunaji wa misitu. Aidha, 
kwa kipindi cha mwaka 
wa fedha 2020/21 hadi 
2021/22 Wakala wa Misi-
tu uliweza kukadiria kuku-
sanya jumla ya mapato ya 
shilingi 7,137,305,064.00 na 
kukusanya jumla ya shilingi 
7,725,743,414.94 (108%). 

MAKUSANYO YA NDANI YA MAMLAKA 
ZA SERIKALI ZA MITAA

WAKALA WA HUDUMA ZA MISITU 
TANZANIA-MKOA WA ARUSHA 
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KAMISHINA WA ARDHI MKOA WA ARUSHA 

MCHANGO WA HALMASHAURI KWENYE MI-
RADI YA MAENDELEO 

Mkoa wa Arusha kupitia 
Ofisi ya Ardhi imeende-
lea kutekeleza majukumu 
ambapo kwa kipindi cha 
mwaka 2020/21- 2021/22 
imetoa hati miliki mbalim-
bali,leseni za makazi, 
nyaraka za kisheria laki-
ni pia kukusanya mapa-
to ambayo yameonekana 
kuongezeka kutoka Shilin-
gi 7,523,200,000.00 kwa 
mwaka 2020/21 hadi kufikia 
shilingi 8,683,950,290.00 
kwa mwaka 2021/22 sawa 
na 9 ongezeko la Shilingi 
1,160,750,290.00 ambapo 
pia ni sawa na asilimia 15. 

Katika kipindi cha kuanzia 
mwaka wa fedha 2020/21 
hadi 2022/23 (Julai-Desemba, 
2022), Halmashauri za Mkoa wa 
Arusha zimechangia jumla ya 
Shilingi 50,428,931,974.00 sawa 
na 86.9% ya fedha ambazo zili-
paswa kutumika kwenye miradi 
ya maendeleo ambazo ni Shilin-
gi 58,017,956,000.00 sawa na 
asilimia 40 au 60/70 ya mapato 
halisi yasiyolindwa. Fedha hizo 
zimeelekezwa kwenye ujenzi 
wa miundombinu ya kutolea 
huduma za afya, elimu, utawa-
la na uwezeshaji wananchi kiu-
chumi kupitia mikopo ya 10%. 
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UTOAJI WA MIKOPO YA 10% KUTOKANA NA 
MAPATO YA NDANI KWA WANAWAKE, VIJANA 
NA WENYE ULEMAVU

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA SEKRETARIETI YA 
MKOA KWA MWAKA WA FEDHA 2021 -2023 

Katika kipindi cha mwa-
ka 2020/21-2022/23 (Ju-
lai-Januari, 2023), Hal-
mashauri za Mkoa wa 
Arusha zimetoa kiasi cha 
Shilingi 6,831,640,918.00 
kati ya Shilingi 
7,865,966,907.00 sawa na 
asilimia 86.9 ya fedha zilizo-
paswa kutoa kutokana na 
mapato yasiyolindwa kwa 
ajili ya mikopo ya 4% kwa 
Wanawake, 4% kwa Vijana 
na 2% ya wenye ulemavu.

Kwa mwaka wa fedha 
2021/22-2022/23 Sek-
retarieti ya Mkoa ilipokea 
Jumla ya kiasi cha Shilingi 
2,595,046,427.00 kwa ajili 
ya kutekeleza miradi kumi 
ya Sekretarieti ya Mkoa. 
Katika miradi hiyo mitano 
ni ya ukarabati na miradi 
sita ni ya ujenzi mpya.
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Mkoa wa Arusha umeongeza vi-
tuo vya kutolea huduma za afya 
kutoka 383, vikiwemo 218 vya 
Serikali kwa mwaka 2019/20 
hadi kufikia 421 vikiwemo vya 
Serikali 262 hadi kufikia Desem-
ba, 2022 sawa na ongezeko la 
asilimia 90.7. Kwa ongezeko hilo 
vituo vya binafsi na mashirika 
ya kidini ni 159 sawa na asilimia 
37.7. Halmashauri zote 7 zina 
Hospitali za Wilaya. 

Sekta ya afya Mkoa wa Aru-
sha kwa kipindi cha mwaka 
2019/20 hadi 2022/23 ime-
fanikiwa kupokea Shilingi 
27,453,186,390.00 kwa ajili ya 
utekelezaji wa miradi mbalimba-
li ya afya. Miradi iliyotekelezwa 
ni pamoja na Hospitali mpya za 
Wilaya- 4, kwenye Halmashau-
ri ya Jiji la Arusha, Longido, 
Karatu ambayo imeshaanza ku-
fanya kazi na Ngorongoro. Vile, 
vile kujenga majengo ya kisasa 
ya huduma za Dharura (EMD) 
manne (4) kwenye Hospitali ya 
Rufaa ya Mkoa ya Mt. Meru, Hal-
mashauri ya Meru, Karatu, na 
Ngorongoro. Wagonjwa ma-
hututi (ICU) mawili (2), kwenye 
hospitali ya Rufaa ya Mkoa Mt. 
Meru na Halmashauri ya Longi-
do. Aidha, fedha hizo pia zilitu-
mika kujenga na kukarabati vi-
tuo vya Afya 25, Zahanati 45 na 
nyumba za watumishi 26 ndani 
ya Mkoa.

SEKTA YA AFYA
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Mkoa wa Arusha una jumla 
ya Halmashauri 7 na jum-
la ya watoto 305,763 chini 
ya umri wa miaka mitano. 
Mkoa unaendelea kurati-
bu na kusimamia utoaji wa 
huduma za Lishe, jambo 
ambalo linasaidia kubore-
sha hali ya Lishe hususani 
kwa watoto walio na umri 
chini ya miaka mitano (5). 
Kupitia usimamizi huu, ki-
wango cha udumavu kwa 
watoto walio na umri chi-
ni ya miaka 5 kimepungua 
kutoka asilimia 36 (TDHS 
2015/16) hadi asilimia 
25.2(NNS 2018). Kupungua 
kwa kiwango cha udumavu 
ni ishara kwamba viashiria 
vingine vya Lishe vinafan-
ya vizuri kwani udumavu 
huchangiwa na ufanisi duni 
wa viashiria vingine vya 
Lishe. 

UTEKELEZAJI WA MKATABA WA LISHE 
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SEKTA YA ELIMU 
   Kwa kipindi cha mwa-
ka wa fedha 2020/21 hadi 
2022/23 Mkoa wa Aru-
sha umepokea jumla ya 
shilingi 79,562,426,964 
kutoka vyanzo mbalim-
bali kwa ajili ya utekelezaji 
wa miradi mbalimbali ya 
miundombinu ya elimu 
ambapo kiasi cha Shilingi 
25,358,600,000.00 ni kwa 
ajili ya miundombinu ya 
miradi ya elimu na Shilingi 
54,203,826,964.00 kwa ajili 
ya elimu bila malipo. Aidha, 
katika kipindi hicho jumla ya 
vyumba vya madarasa 810 
yenye thamani ya Shilingi 
16,200,000,000.00 yame-
jengwa na kufanya Mkoa 
katika elimu Sekondari 
kuwa na jumla ya vyumba 
vya madarasa 3,093. Pamo-
ja na ujenzi wa madarasa 
hayo kuna miundombinu 
mingine ya elimu iliyojeng-
wa kwa kipindi hicho kama 
inavyoonekana kwenye 
jedwali hapa chini:-
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KAMPENI YA UPANDAJI MITI
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa 
imeendelea kuratibu Ute-
kelezaji wa Kampeni ya 
Upandaji Miti kwa lengo 
la kurejesha uoto wa asili 
na kupunguza hali ya kue-
nea kwa jangwa na ukame 
ambapo kila Halmashau-
ri ya Wilaya imeelekezwa 
kupanda miti 1,500,000 
kila mwaka. Aidha, katika 
kipindi mwaka 2021 len-
go lilikuwa ni kupanda miti 
10,500,000 ambapo miti 
2,068,840 imepandwa 
na jumla ya miti 1,606,384 
(78%) imestawi. Aidha, kwa 
kipindi cha mwaka 2021/22 
jumla ya miti 4,774,253 na 
miti 4,533,308(95%) ilista-
wi. 
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SEKTA YA UTALII 
Katika kipindi cha mwaka 
2021 hadi 2023 shughuli za 
utalii wa watalii wa ndani 
na nje katika Mkoa wa Aru-
sha zimeimarika sana kuto-
kana na kuwepo kwa:- a) 
Usalama wa kutosha ikiwa 
ni pamoja na kuwepo kwa 
vituo vya “Tourism Diplo-
matic Police Post” katika Jiji 
la Arusha na Wilaya ya Lon-
gido; b) Miundombinu iliy-
oboreshwa kufikia maeneo 
ya utalii (Vituo vya kutolea 
huduma za afya, Baraba-
ra, Hoteli nzuri na Viwanja 
vya ndege); c) Ukarimu wa 
Watanzania; d) Kuongeze-
ka kwa “Route” mpya ya 
ndege ya Shirika la ndege 
la Euro Wings Discovery 
inayoanzia Frankfrut -Uje-
rumani kuja Kiwanja cha 
ndege cha Kimataifa cha 
KIA.
Khali kadharika hali ya utalii 
baada ya kuzinduliwa kwa 
Filamu ya “The Royal Tour” 
imeimarika mara dufu 
kwani idadi ya watalii wa-
naokuja Mkoani Arusha im-
eongezeka kutoka watalii 
620,867 mwaka 2020 hadi 
watalii 1,454,687 mwaka 
2022 kama inavyoonekana 
katika jedwali hapa chini.
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KAMPENI YA UHAMASISHAJI UTALII 
WA NDANI MKOA WA ARUSHA  
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa 
Arusha kwa kushirikiana 
na Bodi ya Utalii Tanzania 
wameweza kufanya kamp-
eni ya Kuhamasisha Utalii 
wa Ndani kwa kuwapa 
Elimu Watanzania kutem-
belea Vivutio vya utalii 
vilivyopo Mkoani Arusha. 
Jedwali Na.2. 30: Kamp-
eni za kuhamasisha utalii 
wa ndani 2021 hadi Machi 
2023 ambapo jumla ya 
watalii 217,917 walitembe-
lea vivutio mbalimbali vya 
Utalii.
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MPANGO WA KUNUSURU KAYA 
MASKINI (TASAF)
Katika kipindi hiki cha mi-
aka miwili 2021/22 na 
2022/23, Mkoa wa Aru-
sha umepokea jumla ya 
Shilingi 38,079,946,494.00 
kutoka kwenye Mpango 
wa Kunusuru Kaya Mas-
kini (TASAF) kwa ajili ya 
utekelezaji wa shughuli za 
uhawilishaji wa fedha kwa 
kaya maskini kwa waleng-
wa 126,024 na utekelezaji 
wa miradi ya miundombinu 
174 na kujiongezea kipato 
kupitia mradi wa OPEC IV. 
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MIUNDOMBINU YA BARABARA
WAKALA WA BARABARA (TANROAD)

Ujenzi wa barabara hii un-
atekelezwa kwa awamu 
kulingana na upatikanaji 
wa fedha katika awamu ya 
kwanza ujenzi wa sehemu 
ya Wasso-hadi Sale yenye 
urefu wa kilometa 49 ime-
kamilika kwa gharama ya 
Shilingi bilioni 87. 

Thamani ya mkataba wa 
utekelezaji wa mradi huu 
ni Shilingi bilioni 22. Mradi 
huu unagharamiwa kwa 
asilimia 100 na Serikali ya 
ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania.

Ofisi ya Wakala wa Barabara Mkoa wa Arusha inahudumia mtandao wa barabara 
wenye urefu wa kilomita 1,493 ambazo kati ya hizo, kilomita 427.92 ni barabara za lami 
na kilomita 1,065.2 ni barabara za changarawe. Aidha, mtandao wa barabara za lami 
umeongezeka hadi kufikia kilomita 555.62 ikilinganishwa na mwaka uliopita.Ongezeko 
hili ni kutokana na juhudu kubwa zinazofanywa na Serikali ya Awamu ya Sita inayoon-
gozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kuanzia Mwaka 2021 hadi Machi, 2023 Ser-
ikali imetoa fedha Jumla ya Shilingi 586,908,080,000.00 kwa ajili ya ujenzi na kubore-
sha miundombinu ya Barabara katika Mkoa wa Arusha ambayo kwa kiwango kikubwa 
imekamilika. 

i) Ujenzi wa barabara ya Mto wa Mbu - loliondo 
(219km)

ii)Ujenzi wa barabara ya Mianzini Ngaramtoni (18 km) 



 OFISI YA MKUU 
 WA MKOA
 ARUSHA

 OFISI YA MKUU 
 WA MKOA
 ARUSHA #Utalii Fahari Yetu#Utalii Fahari Yetu

Ujenzi wa Daraja la Ndu-
ruma ni moja ya miradi ya 
kuimarisha miundombinu 
inayotekelezwa na Serikali 
ya Awamu ya Sita kwa ku-
tumia fedha za ndani. Gha-
rama ya ujenzi ni Shilingi 
bilioni 2.4 ikiwa ni pamo-
ja ujenzi wa barabara za 
maingilio zenye urefu wa 
mita 550. Daraja lina urefu 
wa mita 37.4 na limejegwa 
kwa zege na chuma

Barabara ya Arusha – Ki-
baya – Kongwa yenye ure-
fu wa kilomita 453 kwa 
kiwango cha lami , ujen-
zi unaendelea. Ujenzi wa 
kilomita moja kuanzia T/
packers kuelekea makuta-
no ya Arusha Baypass kwa 
Shilingi 1,703,643,000.00.

Ujenzi wa mizani wa kisasa ume-
jengwa na Kampuni ya CRJE 
(EASTFRICA) LTD kutoka Nchi-
ni China kwa gharama ya shilingi 
bilioni 14 bila kodi ya Ongezeko la 
Thamani (VAT) na kusimamiwa 
na Kampuni ya Kitanzania ya Ki-
handisi Ambicon Engineering Ltd 
kwa gharama ya shilingi milioni 
682.300. Mradi ulianza kutekelez-
wa Mwezi Mei 2020 na umekami-
lika Disemba 2021.

iii)Ujenzi wa barabara ya arusha kibaya-kongwa 
(453km) 

iv)   Ujenzi wa Daraja la Nduruma 

iv) Ujenzi wa Mizani ya Kimokouwa 

www.arusha.go.tz
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Katika mwaka wa fed-
ha 2020/21 hadi 2022/23 
Mkoa wa Arusha uliidhin-
ishiwa jumla ya Shilingi 
48,315,909,346.00 kwa 
ajili ya kutekeleza shughuli 
mbalimbali za barabara iki-
wepo ujenzi, matengenezo 
(utunzaji wa barabara, ujen-
zi wa makalvati na mada-
raja. Aidha, kwa kipindi 
cha kuanzia 2020/21 hadi 
2021/22 Mkoa wa Arusha 
umepokea jumla ya Shilingi 
42,412,829,511.00 kwa ajili 
ya utekelezaji wa shughuli 

mbalimbali za barabara. 

Kwa kipindi cha mwaka 
wa fedha 2020/21, ujen-
zi wa barabara kilomita 
3.0 kwa kiwango cha lami, 
changarawe kilomita 234, 
matengenezo (utunzaji wa 
barabara) ya barabara kilo-
mita 415, Makalavati 110 na 
ujenzi wa Daraja la Hospi-
tali ya Wilaya ya Ngoron-
goro ambapo ujenzi wake 
umekamilika na bajeti ya 
utekelezaji wa shughuli hizi 
iliongezeka mara 0.14 ukili

nganisha na Bajeti ya mwa-
ka 2019/20 ambayo ni 
Shilingi bilioni 9.139.

Aidha, kwa kipindi cha 
mwaka 2021/22, jumla ya 
kilomita 5.93 za barabara za 
kiwango cha lami zilijeng-
wa, kilomita 469 barabara 
za kiwango cha changa-
rawe zilijengwa na maten-
genezo ya barabara yenye 
kilomita 420 yalifanyika. 
Miundombinu iliyojengwa 
na TARURA ni kama ina-
vyoonekana kwenye .

TARURA
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 OFISI YA MKUU 
 WA MKOA
 ARUSHA

 OFISI YA MKUU 
 WA MKOA
 ARUSHA #Utalii Fahari Yetu#Utalii Fahari Yetu

Mkoa wa Arusha umeen-
delea kunufaika na ute-
kelezaji wa Mradi wa Us-
ambazaji wa Umeme Vijijini 
(REA) ambapo hadi kufikia 
mwezi Desemba, 2022. 
Jedwali hapa chini linaone-
sha hali ya uunganishaji wa 
umeme katika Mkoa wa 
Arusha kupitia Mradi wa 
REA
Mradi wa REA III mzungu-
ko wa kwanza - Maendeleo 
ya jumla ya mradi ni asilimia 
82.14. Wigo wa kazi zake 
ni ujenzi wa msongo kub-
wa (MV Line) 244.3km na 
msongo mdogo (LVLine) 
252.3km utanufaisha viji-
ji 78 katika Wilaya zote za 
Mkoa wa Arusha. 

Gharama ya mra-
di huu ni Shilingi 
10,500,000,000.00. Mradi 
umeanza tarehe 01 Apri-
li 2021 utakamilika 31 De-
semba 2022; 

 Mradi wa REA III mzungu-
ko wa PILI LOT 1- Maende-
leo ya jumla ya mradi ni 
asilimia 12. Wigo wa kazi 
ni ujenzi wa msongo kub-
wa (MV Line) 446.4km na 
msongo mdogo (LV Line) 
44km utanufaisha idadi 
ya vijiji 44 katika Wilaya 
ya Ngorongoro 22, Meru 
12 na Arusha 11. Gharama 
ya mradi huu ni Shilingi 
19,200,487,887.35. 
Mradi umeanza 21 Machi

2022 utakamilika 22 Juni 
2023 

Mradi wa REA Peri Urban 
(Mitaa iliyo pembezoni 
mwa Mji)- Meandeleo ya 
jumla ya mradi ni asilimia 
100. Wigo wa kazi ni ujen-
zi wa msongo kubwa (MV 
Line) 7.25km na msongo 
mdogo (LV Line) 103km 
utanufaisha idadi ya Kata 
5 katika Wilaya ya Aru-
sha Mjini ambazo ni Terati, 
Muriet, Olmoti, Enguto-
to na Moshono. Gharama 
ya mradi huu ni Shilingi 
4,046,397,894.53. Mradi 
umeanza tarehe 08 Julai 
2021 na utakamilika 30 No-
vemba 2022. 

SEKTA YA UMEME

www.arusha.go.tz
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SEKTA YA MAJI 
Mahitaji halisi ya maji kwa 
sasa ni lita 127,043,000 
kwa siku kwa mchangan-
uo ufuatao; Jiji la Arusha 
lita 112,650,860 na lita 
14,392,140 katika miji mi-
dogo ya Ngaramtoni, Usa 
River, Loliondo na Lon-
gido. Aidha, kwa kipindi 
cha mwaka 2020/21 ki-
wango cha uzalishaji maji 
kimeongezeka kutoka lita 
20,030,852,000 hadi ku-
fikia lita 20,048,340,000 
kwa mwaka 2021/2022 
sawa na ongezeko la asili-
mia 0.08. Upatikanaji wa 
maji ni asilimia 76 ya waka-
zi wa mjini, matarajio ni 
kufikia asilimia 95 ya upa-
tikanaji wa maji mijini kulin-
gana na lengo lililowekwa 
katika Ilani ya Chama Cha 
Mapinduzi kabla ya kufika 
mwaka 2025. 

AUWSA 

www.arusha.go.tz
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RUWASA 
RUWASA inahudumia 
Wilaya 5 ambazo ni Aru-
meru, Monduli, Longido, 
Karatu na Ngorongoro. 
Wilaya ya Arusha ina-
hudumiwa na Mamlaka ya 
Majisafi na usafi wa Mazin-
gira Jijini la Arusha. Hadi 
Machi 2023, jumla ya waka-
zi 877,552 kati ya 1,237,994 
waishio vijijini wanapata 
huduma ya maji safi na 
salama, sawa na asilimia 
70.9. 

Katika kipindi cha miaka 
miwili cha Machi, 2021 hadi 
Machi, 2023 Serikali ya

Awamu ya Sita kupitia 
Wakala wa Maji na Usafi 
wa Mazingira Vijijini (RU-
WASA) Mkoa wa Aru-
sha ilipokea jumla ya Tsh 
11,818,031,563 kwa ajili ya 
utekelezaji wa jumla ya 
miradi 41 ambapo kukami-
lika kwa miradi hii kume-
pelekea kiwango cha upa-
tikanaji wa huduma ya maji 
vijijini kimeongezeka kuto-
ka asilimia 69.4 Machi, 2021 
hadi asilimia 70.9 Machi, 
2023, matarajio ni kufikia 
zaidi ya asilimia 85 ifika-
po Juni, 2025 pindi miradi 
yote inayoendelea itakapo-
kamilika.

Katika kapindi cha Machi, 
2021 hadi Machi, 2023 Seri-
kali ya Awamu ya Sita kupi-
tia Wakala wa Maji na Usafi 
wa Mazingira Vijijini (RU-
WASA) Mkoa wa Arusha 
imefanikiwa kuimarisha 
vyombo vya watoa hudu-
ma ngazi ya jamii (CBW-
SO), ambapo jumla ya 97 
Vyambo vya watoa hudu-
ma ya maji ngazi ya jamii 
vimehuishwa kulingana na 
sheria ya na.5 ya mwaka. 
2019 ya huduma za maji, 
makusanyo ya Mapato ya 
mauzo ya Maji vijijini yame-
ongezeka kutoka jumla 
ya Tsh. 460,702,456.00, 
Machi,2021 hadi jumla ya 
Tsh.,337,873,529.92.
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