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Kwa mujibu wa matoleo ya kipengele cha 29 katika Kifungu Cha Sheria ya Mipango na Matumizi 
ya Ardhi, 2019, serikali za gatuzi za Machakos, Makueni na Kajiado zimeandaa kikao cha 
mashauriano na serikali kuu na kwa pamoja, zikaafikiana kuunda Mpango wa Maendeleo katika 
Matumizi ya Ardhi utakaohusisha kaunti hizo tatu. Mpango huu unahusisha eneo la ardhi ilio katika 
kilomita kumi nusukipenyo (rediasi) kutoka Halmashauri ya Konza (KoTDA).

Malengo ya Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili ni kama yafuatavyo;
1. Kutoa mwongozo ulioafikiwa wa jinsi maendeleo ya utumizi wa ardhi yataendeshwa huku 

yakizingatia mahusiano mema na mazingira ya amani kati ya Halmashauri ya Konza na 
maeneo yanayopakana au yatakayokuwa katika eneo lililoratibiwa kufanyiwa maendeleo.

2. Kutoa mwelekezo wa jinsi ardhi itatumika kwa shughuli zote za maendeleo na wanaharakati wa 
kujenga, wamiliki wa ardhi, serikali husika pamoja na washikadau wengine wasiohusika moja 
kwa moja. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili utasimamiwa na 
Kamati ya pamoja ya Upangaji Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi tatu itakayohusisha Mawaziri 
wawili wa Kaunti kutoka kitengo cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, mawaziri wengine wawili wa 
kaunti kutoka wizara husika, wawakilishi kutoka serikali kuu, haswaa wizara husika, idara na 
halmashauri mbalimbali (Ikiwemo ya Konza) na Mkurugenzi Mkuu wa Mipango na Matumizi ya 
Ardhi ambao watakua wanachama wa nje wa kupanga kazi mbalimbali. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi kutahusisha kwa 
kiasi kikubwa, kuuangalia mpango ulioidhinishwa No.3 (Konza Techno City Buffer Zoning Plan Ref. 
No. 2564/2013/01) na utahusisha ushirikiano na mashauriano makubwa.

Kwa hivyo sasa, kwa lengo la kuenda mbele na kwa ajili ya kulinda uadilifu wa harakati za 
Mpango na Matumizi ya Ardhi katika eneo lililotajwa, imeamuliwa na kutangazwa rasmi kuwa 
maendeleo yote katika eneo lililotajwa yatasimamishwa kwa kipindi cha siku tisini kutoka tarehe ya 
tangazo hili.

Kwa kuzuia hofu na kutoa mwelekeo sahihi kwa swala hili, kusimamishwa kwa shughuli katika eneo 
hili kutaathiri;

1. Mapendekezo yote ya kugawa na kujumuisha ardhi, kubadilisha matumizi pamoja na 
anayetumia ardhi ambayo haijaandikishwa chini ya Kifungu Cha Sheria Cha Kuandikisha Ardhi, 
2012.

2. Mipango yote ya ujenzi pamoja na ujenzi wowote uliopendekezwa na ambao haujaanza. 
Kando na hilo, miradi yote ya maendeleo ambayo imeidhinishwa chini ya matoleo ya kipengee 
cha 58 cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, Kifungu cha Sheria, 2019, imesimamishwa hadi 
kuundwa kwa Mpango na Matumizi ya Ardhi katika Kaunti hizo tatu utakamilika ambapo idhini 
mpya zitatolewa kwa njia inavyostahili.

Umma unaombwa kutilia maanani kuwa tangazo hili linaathiri maeneo yaliyotajwa na yaliyo chini 
ya gatuzi la Machakos kama ilivyoonyeshwa kwa ramani. 

Tarehe ya Tangazo: 13.04. 2021.

Mheshimiwa Evelyne Kavuu Mutie,
Waziri wa Madini, Ardhi, 
Nyumba na Maendeleo ya Makazi ya Kaunti ya Machakos
Sanduku la Posta 262 -90110, Machakos

Kwa mujibu wa matoleo ya kipengele cha 29 katika Kifungu Cha Sheria ya Mipango na Matumizi 
ya Ardhi, 2019, serikali za gatuzi za Machakos, Makueni na Kajiado zimeandaa kikao cha 
mashauriano na serikali kuu na kwa pamoja, zikaafikiana kuunda Mpango wa Maendeleo katika 
Matumizi ya Ardhi utakaohusisha kaunti hizo tatu. Mpango huu unahusisha eneo la ardhi ilio 
katika kilomita kumi nusukipenyo (rediasi) kutoka Halmashauri ya Konza (KoTDA).

Malengo ya Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili ni kama yafuatavyo;
1. Kutoa mwongozo ulioafikiwa wa jinsi maendeleo ya utumizi wa ardhi yataendeshwa huku 

yakizingatia mahusiano mema na mazingira ya amani kati ya Halmashauri ya Konza na 
maeneo yanayopakana au yatakayokuwa katika eneo lililoratibiwa kufanyiwa maendeleo.

2. Kutoa mwelekezo wa jinsi ardhi itatumika kwa shughuli zote za maendeleo na wanaharakati 
wa kujenga, wamiliki wa ardhi, serikali husika pamoja na washikadau wengine wasiohusika 
moja kwa moja. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili utasimamiwa na 
Kamati ya pamoja ya Upangaji Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi tatu itakayohusisha Mawaziri 
wawili wa Kaunti kutoka kitengo cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, mawaziri wengine wawili 
wa kaunti kutoka wizara husika, wawakilishi kutoka serikali kuu, haswaa wizara husika, idara na 
halmashauri mbalimbali (Ikiwemo ya Konza) na Mkurugenzi Mkuu wa Mipango na Matumizi ya 
Ardhi ambao watakua wanachama wa nje wa kupanga kazi mbalimbali. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi kutahusisha kwa 
kiasi kikubwa, kuuangalia mpango ulioidhinishwa No.3 (Konza Techno City Buffer Zoning Plan 
Ref. No. 2564/2013/01) na utahusisha ushirikiano na mashauriano makubwa.
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KIFUNGU CHA SHERIA YA MIPANGO NA MATUMIZI 
YA ARDHI, 2019

Kwa mujibu wa matoleo ya kipengele cha 29 katika Kifungu Cha Sheria ya Mipango na Matumizi 
ya Ardhi, 2019, serikali za gatuzi za Machakos, Makueni na Kajiado zimeandaa kikao cha 
mashauriano na serikali kuu na kwa pamoja, zikaafikiana kuunda Mpango wa Maendeleo katika 
Matumizi ya Ardhi utakaohusisha kaunti hizo tatu. Mpango huu unahusisha eneo la ardhi ilio katika 
kilomita kumi nusukipenyo (rediasi) kutoka Halmashauri ya Konza (KoTDA).

Malengo ya Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili ni kama yafuatavyo;
1. Kutoa mwongozo ulioafikiwa wa jinsi maendeleo ya utumizi wa ardhi yataendeshwa huku 

yakizingatia mahusiano mema na mazingira ya amani kati ya Halmashauri ya Konza na 
maeneo yanayopakana au yatakayokuwa katika eneo lililoratibiwa kufanyiwa maendeleo.

2. Kutoa mwelekezo wa jinsi ardhi itatumika kwa shughuli zote za maendeleo na wanaharakati wa 
kujenga, wamiliki wa ardhi, serikali husika pamoja na washikadau wengine wasiohusika moja 
kwa moja. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika eneo hili utasimamiwa na 
Kamati ya pamoja ya Upangaji Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi tatu itakayohusisha Mawaziri 
wawili wa Kaunti kutoka kitengo cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, mawaziri wengine wawili wa 
kaunti kutoka wizara husika, wawakilishi kutoka serikali kuu, haswaa wizara husika, idara na 
halmashauri mbalimbali (Ikiwemo ya Konza) na Mkurugenzi Mkuu wa Mipango na Matumizi ya 
Ardhi ambao watakua wanachama wa nje wa kupanga kazi mbalimbali. 

Kuundwa kwa Mpango wa Maendeleo ya Matumizi ya Ardhi katika kaunti hizi kutahusisha kwa 
kiasi kikubwa, kuuangalia mpango ulioidhinishwa No.3 (Konza Techno City Buffer Zoning Plan Ref. 
No. 2564/2013/01) na utahusisha ushirikiano na mashauriano makubwa.

Kwa hivyo sasa, kwa lengo la kuenda mbele na kwa ajili ya kulinda uadilifu wa harakati za 
Mpango na Matumizi ya Ardhi katika eneo lililotajwa, imeamuliwa na kutangazwa rasmi kuwa 
maendeleo yote katika eneo lililotajwa yatasimamishwa kwa kipindi cha siku tisini kutoka tarehe ya 
tangazo hili.

Kwa kuzuia hofu na kutoa mwelekeo sahihi kwa swala hili, kusimamishwa kwa shughuli katika eneo 
hili kutaathiri;

1. Mapendekezo yote ya kugawa na kujumuisha ardhi, kubadilisha matumizi pamoja na 
anayetumia ardhi ambayo haijaandikishwa chini ya Kifungu Cha Sheria Cha Kuandikisha Ardhi, 
2012.

2. Mipango yote ya ujenzi pamoja na ujenzi wowote uliopendekezwa na ambao haujaanza. 
Kando na hilo, miradi yote ya maendeleo ambayo imeidhinishwa chini ya matoleo ya kipengee 
cha 58 cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, Kifungu cha Sheria, 2019, imesimamishwa hadi 
kuundwa kwa Mpango na Matumizi ya Ardhi katika Kaunti hizo tatu utakamilika ambapo idhini 
mpya zitatolewa kwa njia inavyostahili.

Umma unaombwa kutilia maanani kuwa tangazo hili linaathiri maeneo yaliyotajwa na yaliyo chini 
ya gatuzi la Makueni kama ilivyoonyeshwa kwa ramani. 

Tarehe ya Tangazo: 13.04. 2021.

Mheshimiwa Julius Mulwa Kaloi
Waziri wa Ardhi, 
Maendeleo ya Miji, Mazingira na Hali ya Anga, Kaunti ya Makueni
Sanduku la Posta 78 -90300, Makueni

Kwa hivyo sasa, kwa lengo la kuenda mbele na kwa ajili ya kulinda uadilifu wa harakati za Mpango 
na Matumizi ya Ardhi katika eneo lililotajwa, imeamuliwa na kutangazwa rasmi kuwa maendeleo yote 
katika eneo lililotajwa yatasimamishwa kwa kipindi cha siku tisini kutoka tarehe ya tangazo hili.

Kwa kuzuia hofu na kutoa mwelekeo sahihi kwa swala hili, kusimamishwa kwa shughuli katika eneo hili 
kutaathiri;

1. Mapendekezo yote ya kugawa na kujumuisha ardhi, kubadilisha matumizi pamoja na anayetumia 
ardhi ambayo haijaandikishwa chini ya Kifungu Cha Sheria Cha Kuandikisha Ardhi, 2012.

2. Mipango yote ya ujenzi pamoja na ujenzi wowote uliopendekezwa na ambao haujaanza. Kando 
na hilo, miradi yote ya maendeleo ambayo imeidhinishwa chini ya matoleo ya kipengee cha 58 
cha Mipango na Matumizi ya Ardhi, Kifungu cha Sheria, 2019, imesimamishwa hadi kuundwa kwa 
Mpango na Matumizi ya Ardhi katika Kaunti hizo tatu utakamilika ambapo idhini mpya zitatolewa 
kwa njia inavyostahili.

Umma unaombwa kutilia maanani kuwa tangazo hili linaathiri maeneo yaliyotajwa na yaliyo chini ya 
gatuzi la Makueni kama ilivyoonyeshwa kwa ramani. 

Tarehe ya Tangazo: 13.04. 2021.

Hamilton Parseina
Waziri wa Ardhi, 
Mipango ya Ardhi, Makazi, na Maendeleo ya Miji Kaunti ya Kajiado
Sanduku la Posta 11 - 01100, Kajiado



HALMASHAURI YA KONZA 
RAMANI YA ENEO LA BAFA KWA KILA KAUNTI


