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The development of Geita Region hinges on the availability of investment opportunities. 

The implementation of Tanzania’s Development Vision 2025 with NSGRPII 

(MKUKUTAII) and Millennium Development Goals (MDGs) is expected to exploit the 

existing opportunities available in Geita Region. 

 

This profile has been prepared to assist in the assessment of the investment opportunities 

available with the intention of inviting local and foreign investors to fulfill the vision of 

developing the region. 

   

Apart from the investment opportunities which have been highlighted in this profile, there 

are other more reasons why an investor should be attracted to Geita and these include 

among others good climate, regional strategic location to neighboring countries, peace and 

political stability, availability of labor force, transport links and natural resources 

endowments.  

 

The region has prioritized some investment opportunities for investors. The opportunities 

include irrigation farming (especially for paddy production), cattle fattening, aquaculture 

alongside Lake Victoria shores and construction of infrastructures for provision of social 

and economic facilities.  
 

It should be borne in mind that opportunities for investment as well as areas for investment 

are widespread in the entire region of Geita distributed in the 5 districts namely - Geita, 

Chato, Bukombe, Mbogwe and Nyang’hwale. 
 

On behalf of Geita Region communities, I invite all potential investors to channel their 

investments into Geita Region so as to reap good returns from the available opportunities. 
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� A climate suitable for both tourism and agriculture 

� Strategic location with transport links to neighbouring countries like Rwanda, Burundi, Kenya 

and Uganda. 

� Peace and political stability that offers a safe environment with low crime rates. 

� High growth potential 

� An   inexpensive and trainable workforce 

� A source of skills in the local education institutions 

� Transport links with other regions and proximity to neighboring countries (Kenya, Uganda, 

Burundi, Rwanda, and DRC.) 
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	&.�+,%�&,+P !&P��&2�&!�P�*�P�-�*�&,���P���!&+,P&�,!'&�$!2�,!'&P�&�P�0(*'(*!�,!'&P , *'-� P
.�*!'-+P ��*��%�&,+P '�P (*',��,!'&P �&�P (*'%',!'&P '�P !&.�+,%�&,+P +-� P �+P , �P -$,!$�,�*�$P
	&.�+,%�&,P�-�*�&,��P���&�1PE	��FAP'�P/ !� P��&2�&!�P!+P�P%�%��*@P��&2�&!�P�$+'P'���*+P
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,*���P �&�P !&.�+,%�&,P ��*��%�&,+P �&�P �**�&��%�&,+AP �'*P !&+,�&��AP , �P ��*!��P �*'/, P
�(('*,-&!,1P��,PE����FP'�P/ !� P��&2�&!�P!+P�P+!�&�,'*1@P
 

*'+ �����������������������!�
��&2�&!�P !+P �P %�%��*P '�P ,/'P %�"'*P *��!'&�$P '*��&!2�,!'&+@P �&�P '�P , �+�P !+P , �P
�'-*, �& ��*!��&P ��.�$'(%�&,P �'%%-&!,1P E����F@P �$, '-� P !,P !+P &'/P (*!%�*!$1P �&P
��'&'%!�P '*��&!2�,!'&AP ����P ����&P !&P 4<;3P/!, P '�"��,!.�P , �,P/�+P �+P%-� P ('$!,!��$P �+P
��'&'%!�BPP,'P*��-��P��(�&��&��P'&P, �&P�(�*, �!�P�'-, P��*!��@PP

	,P �+P�.'$.��P�'&+!��*��$1P+!&��P, �&P�&�P '(�+P'&�P��1P+''&P,'P�� !�.�P�P�-+,'%+P-&!'&@P
���',!�,!'&+P /�*�P �$+'P $�-&� ��P !&P 
-&�P 5344P !&P 
' �&&�+�-*�AP �'-, P ��*!��AP ,'P �*��,�P �P
�*!(�*,!,�P �*��P�*���P�*��P/!, P ,/'P', �*P *��!'&�$P '*��&!2�,!'&+P , �P �'%%'&P�*#�,P �'*P
��+,�*&P�&�P+'-, �*&P��*!��PE�����FP�&�P, �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1PE���FJP

� �P+��'&�P*��!'&�$P'*��&!2�,!'&P,'P/ !� P��&2�&!�P��$'&�+P!+P, �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1P
E���F@P� �P���P!+P'&�P'�P, �P'$��+,P*��!'&�$P�'N'(�*�,!'&P�**�&��%�&,P!&P��*!��@P� �P���P
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 �+P+�,P.�*1P�%�!,!'-+P�'�$+P�'*P!,+�$�@P	,P!&,�&�+P,'P��P��*P%'*�P, �&P�P�*��PE'*P(*���*�&,!�$FP
,*���P�*��@P�1P5343AP !&,*�N���P,*���P ��P�*'/&P,'P���P7@4P�!$$!'&P�*'%P���P5@5P�!$$!'&P!&P
5338@P46P

P

*', ����������&�
� �P��&2�&!�&P��'&'%1P �+P���&P�'!&�P)-!,�P/�$$P$�,�$1@P���$P���P �+P�*'/&P�,P9P,'P:P(�*P
��&,P�'*P, �P(�+,P+�.�*�$P1��*+P�&�P!+P�0(��,��P�1P, �P	�P,'P�'&,!&-�P�*'/!&�P+,*'&�$1P!&P
, �P &�0,P ��/P 1��*+@P �'/�.�*AP !&�$�,!'&P  �+P (!�#��P -(P �+P /�$$@P ���'*�!&�P 'P , �P ��&#P '�P
��&2�&!�P ���$!&�P!&�$�,!'&PE!&�$-�!&�P�''�P�&�P�-�$FP�&�P���&P"-+,P'.�*P7=P!&P��,'��*P5343P
�-,P ��P*!+�&P,'P&��*$1P4;=P�1P��,'��*P5344@PP� �P�&�*�1P�&�P�-�$+P*�,�P!&P��,'��*P5344P/�+P
'.�*P6:=DFPP

� �P	�P�0(��,+P��'&'%!�P(�*�'*%�&��P,'P+,*�&�, �&P�-*, �*P!&P5345P�&�P'.�*P, �P%��!-%P
,�*%AP��&��!,!&�P�*'%P, �P!%($�%�&,�,!'&P'�P, �P�!.�N1��*+P��.�$'(%�&,P($�&P�&�P!&!,!�,!.�+P
-&��*P , �P �'-, �*&P ��*!�-$,-*�P �'**!�'*P '�P ��&2�&!�P E������F@P �&�P &�/P ���,'*P !+P , �P
+,*'&�P(*'+(��,P'�P+-�+,�&,!�$P&�/P�'*�!�&P�!*��,P!&.�+,%�&,P!&P��&2�&!�H+P&�,-*�$P��+P+��,'*P
!&P , �P &��*P �-,-*�@P ���'*�!&�P ,'P +'%�P *�('*,+P , �P �'&�!*%�,!'&P '�P +'%�P 4@:P ,*!$$!'&P �-�!�P
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� �P ��'&'%1P��(�&�+P  ��.!$1P '&P ��*!�-$,-*�AP/ !� P ���'-&,+P �'*P%'*�P , �&P �P )-�*,�*P '�P
���AP (*'.!��+P ;8=P '�P �0('*,+P �&�P �%($'1+P ��'-,P ;3=P '�P , �P /'*#P �'*��@4<P !&P ���P
�'%('+!,!'&P�1P+��,'*P!&P5344AP+�*.!��+P���'-&,��P�'*P��'-,P �$�P/!, P, �P*�+,P�!.!���P%'*�P
'*P$�++P�)-�$$1P��,/��&P��*!�-$,-*�P�&�P!&�-+,*1@P
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P
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�� !�.�P:=P'*P%'*�P*��$P���P�*'/, P�'*P&�0,P������@P
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*'+ �����������������������!�
��&2�&!�P !+P �P %�%��*P '�P ,/'P %�"'*P *��!'&�$P '*��&!2�,!'&+@P �&�P '�P , �+�P !+P , �P
�'-*, �& ��*!��&P ��.�$'(%�&,P �'%%-&!,1P E����F@P �$, '-� P !,P !+P &'/P (*!%�*!$1P �&P
��'&'%!�P '*��&!2�,!'&AP ����P ����&P !&P 4<;3P/!, P '�"��,!.�P , �,P/�+P �+P%-� P ('$!,!��$P �+P
��'&'%!�BPP,'P*��-��P��(�&��&��P'&P, �&P�(�*, �!�P�'-, P��*!��@PP

	,P �+P�.'$.��P�'&+!��*��$1P+!&��P, �&P�&�P '(�+P'&�P��1P+''&P,'P�� !�.�P�P�-+,'%+P-&!'&@P
���',!�,!'&+P /�*�P �$+'P $�-&� ��P !&P 
-&�P 5344P !&P 
' �&&�+�-*�AP �'-, P ��*!��AP ,'P �*��,�P �P
�*!(�*,!,�P �*��P�*���P�*��P/!, P ,/'P', �*P *��!'&�$P '*��&!2�,!'&+P , �P �'%%'&P�*#�,P �'*P
��+,�*&P�&�P+'-, �*&P��*!��PE�����FP�&�P, �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1PE���FJP

� �P+��'&�P*��!'&�$P'*��&!2�,!'&P,'P/ !� P��&2�&!�P��$'&�+P!+P, �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1P
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1.6.1 Geographic Location 
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�)-�,'*P �&�P �'&�!,-��P 643P 48HP ,'P 653P 7;HP ��+,P '�P �*��&/!� @P � �P *��!'&P !+P 4A433P ,'P 4A633P
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1.6.2 Administrative Units, Land area and Population 
��!,�P ���!'&AP �+,��$!+ ��P !&P �*� P 5345AP �*'%P (�*,+P '�P � !&1�&��AP ����*�P �&�P /�&2�P
���!'&+AP !+P '&�P '�P ��&2�&!�H+P 63P ��%!&!+,*�,!.�P *��!'&+@P P 	,P �'%(*!+�+P '�P �!.�P �!+,*!�,+P
&�%�$1CP��!,�AP�-#'%��AP� �,'AP�1�&�H /�$�P�&�P�'�/�@P� �P�!+,*!�,+P�*�P�!.!���P !&,'P
�!.!+!'&+P / !� P !&P ,-*&P �*�P +-��!.!���P !&,'P /�*�+@P � �P /�*�P �'&+!+,+P '�P .!$$���+P '*P +-�P
.!$$���+@P 	&P ,',�$P , �P *��!'&P !+P%���P-(P'�P 4;P�!.!+!'&+AP <;P/�*�+AP 796P.!$$���+P �&�P 63P +-�P
.!$$���+@P��!,�P,'/&P!+P, �P*��!'&H+P��(!,�$@PP

P��P%�!&$�&�H+P,',�$P�*��P'�P<75A:7;P�)@#%+AP��!,�P*��!'&P�'.�*+P7@6=AP%�#!&�P!,P'&�P'�P, �P
+%�$$�+,P *��!'&+P !&P , �P �'-&,*1AP P/!, P ,',�$P +-*����P �*��P '�P 54AP ;:<P +)@#%+AP '�P/ !� P 4A<79P
+)@#%+P!+P�'.�*��P�1P/�,�*AP�'%!&�,��P�1P��#�P�!�,'*!�AP$��.!&�P4<A<66P�)@#%+P'�P�*1P$�&�@P
��!,�P �!+,*!�,P  �+P , �P $�*��+,P /�,�*P �*��P E4A383P �)@#%+FP �'$$'/��P �1P � �,'P E;<9P �)@#%+F@P
�-#'%��AP�'�/�P�&�P�1�&�H /�$�P �.�P&��$!�!�$�P�%'-&,+P'�P/�,�*P�*��+@PP
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District Land Area Water Area Total Area 

Geita  5,325 1,050 6,375 

Bukombe  6,798 0 6,798 

Chato  2,676 896 3,572 

Mbogwe 3,684 0 3,684 

Nyang’hwale 1,450 0 1,450 

Total 19,933 1,946 21,879 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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� ��"!��� ���$�!"� !�
� �*�P�*�P%�!&$1P, *��P%�*#�,+P'�P!&,�*�+,P,'P!&.�+,'*BP

!F � �P�'%�+,!�+P!&P��&2�&!�CP
!!F � �P *��!'&�$P%�*#�,P(*'.!���P � !��$1P�1P , �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1P E+��P��$'/FCP

�&�PP
!!!F � �P �0('*,P %�*#�,+P ��*'��P !&P , �P �-*'(��&P �&!'&P �&�P , �P �&!,��P �,�,�+P !&P , �P

�*'/!&�P�+!�&P��'&'%!�+P'�P� !&�P�&�P	&�!�AP�&�P!&P, �P!��$�P��+,P,'P%�&,!'&P
'&$1P, �P$���!&�P'&�+@P

� �P �'%�+,!�P %�*#�,P !+P +!�&!�!��&,AP �!.�&P ��&2�&!�H+P ('(-$�,!'&P '�P &��*$1P 79P %!$$!'&P
(�'($�AP�*'/!&�P�,P�P *�,�P'�P&��*$1P6=P(@�@AP �.�&P !�P !,P !+P $!%!,��P�1P , �P $'/P(-*� �+!&�P
('/�*P!+P�*'/!&�AP '/�.�*AP�+P&',��P��'.�PE�!�-*�P4@4FP�&�P!,+P)-!,�P�%($�P,'P�-*&!+ P�P
%�*#�,P�'*P�P(*'�-�,P$!#�P��!�$�P'!$AP/ !� P!+P'&�P'�P, �P$���!&�P'(('*,-&!,!�+P!��&,!�!��P
!&P� �(,�*P		P��$'/AP�!, !&P, �P�'%�+,!�P%�*#�,AP, �P%�*#�,P'�P/�+,�*&P��&2�&!�PE%'+,P
'�P !,P !&P &�!� �'*!&�P *��!'&+FP !+P /'*, P �P +(��!�$P%�&,!'&@P �+P , �P ,*-&#P *'��+P !%(*'.�P
%-� P'�P , !+P%�*#�,P/!$$P���'%�P��+!$1P����++!�$�@P�+P ,��$�P4@9P + '/&AP !,P !+P(',�&,!�$$1P
+-�+,�&,!�$@P

� �&P , �*�P !+P , �P *��!'&�$P %�*#�,P '���*��P �1P , �P ��+,P ��*!��&P �'%%-&!,1P E���F@P �+PP
&',��P ��'.�AP , !+P !+P �P *��!'&�$P �&,!,1P /!, P �P $'&�P  !+,'*1P �&�P ���(P *'',+@P �&�P !,P  �+P
��,-�$$1P(-,P!&P($���P+'%�P'�P, �P, !&�+P, �,P', �*P,*��!&�P�$'�+P �.�P'&$1P,�$#��P��'-,AP
+-� P�+P�P�-+,'%+P-&!'&P�&�P.!+�P �*��P ,*�.�$@P�+P ,��$�P4@:P��$'/P%�#�+P�$��*AP/!, P473P
%!$$!'&P�'&+-%�*+P�&�P�P,',�$P���P'�P���P545P�!$$!'&@P� �P���P'���*+P�P+-�+,�&,!�$P�&�P
�*'/!&�P%�*#�,@PP

��&2�&!�H+P ,*���P/!, P , �P���P !+P �0(��,��P ,'P�*'/@P���'*�!&�P ,'P , �P $�+,P ,*���P *�('*,P
(-�$!+ ��P�1P , �P���P%�1P���*�,�*!�,P !&P 5343AP��&2�&!�H+P ,',�$P ,*���P.'$-%�P E�0('*,+P
($-+P !%('*,+FP/!, P , �P���P !&P533;P/�+P�*'-&�P:=P'�P !,+P ,',�$P ,*���P.'$-%�P/!, P , �P
/'*$�BP���P:68P%!$$!'&P'-,P'�P%'*�P, �&P���P43P�!$$!'&@P53P

*'. � ����
��&2�&!�H+P%�*� �&�!+�P�0('*,P+P �.�P�*'/&P+,���!$1P�'*P+'%�P1��*+AP�$, '-� P, �*�P/�+P�P
�!(P!&P533<AP/ �&P, �1P�*'((��P�1P�P$!,,$�P'.�*P7=AP�,!$$AP5343P/�+P, �P��+,P�.�*AP/!, P�0(�*,+P
�0����!&�P���P7P�!$$!'&P�'*P, �P�!*+,P,!%�@P� !+P/�+P�P"-%(P'�P69=P'.�*P533<@P� �P%�!&P(�*,P
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1.6.1 Geographic Location 
��!,�P*��!'&AP$'��,��P!&P&'*, �*&P��&2�&!�PP$!�+P��,/��&P$�,!,-��+P5>;HP�&�P6>5;HP+'-, P'�P, �P
�)-�,'*P �&�P �'&�!,-��P 643P 48HP ,'P 653P 7;HP ��+,P '�P �*��&/!� @P � �P *��!'&P !+P 4A433P ,'P 4A633P
%�,�*+P ��'.�P +��P $�.�$P �&�P + �*�+P �'*��*+P /!, P ����*�P *��!'&P ,'P , �P ��+,P �&�P �'*, CP
� !&1�&��P*��!'&P ,'P , �P�'-, P�&�P�'-, P��+,�*&P(�*,+CP�&�P/�&2�P*��!'&P ,'P , �P�'*, @P
� �P*��!'&P!+P�$+'P�'-&�P�1P, �P��#�P�!�,'*!�P/�,�*@P

1.6.2 Administrative Units, Land area and Population 
��!,�P ���!'&AP �+,��$!+ ��P !&P �*� P 5345AP �*'%P (�*,+P '�P � !&1�&��AP ����*�P �&�P /�&2�P
���!'&+AP !+P '&�P '�P ��&2�&!�H+P 63P ��%!&!+,*�,!.�P *��!'&+@P P 	,P �'%(*!+�+P '�P �!.�P �!+,*!�,+P
&�%�$1CP��!,�AP�-#'%��AP� �,'AP�1�&�H /�$�P�&�P�'�/�@P� �P�!+,*!�,+P�*�P�!.!���P !&,'P
�!.!+!'&+P / !� P !&P ,-*&P �*�P +-��!.!���P !&,'P /�*�+@P � �P /�*�P �'&+!+,+P '�P .!$$���+P '*P +-�P
.!$$���+@P 	&P ,',�$P , �P *��!'&P !+P%���P-(P'�P 4;P�!.!+!'&+AP <;P/�*�+AP 796P.!$$���+P �&�P 63P +-�P
.!$$���+@P��!,�P,'/&P!+P, �P*��!'&H+P��(!,�$@PP

P��P%�!&$�&�H+P,',�$P�*��P'�P<75A:7;P�)@#%+AP��!,�P*��!'&P�'.�*+P7@6=AP%�#!&�P!,P'&�P'�P, �P
+%�$$�+,P *��!'&+P !&P , �P �'-&,*1AP P/!, P ,',�$P +-*����P �*��P '�P 54AP ;:<P +)@#%+AP '�P/ !� P 4A<79P
+)@#%+P!+P�'.�*��P�1P/�,�*AP�'%!&�,��P�1P��#�P�!�,'*!�AP$��.!&�P4<A<66P�)@#%+P'�P�*1P$�&�@P
��!,�P �!+,*!�,P  �+P , �P $�*��+,P /�,�*P �*��P E4A383P �)@#%+FP �'$$'/��P �1P � �,'P E;<9P �)@#%+F@P
�-#'%��AP�'�/�P�&�P�1�&�H /�$�P �.�P&��$!�!�$�P�%'-&,+P'�P/�,�*P�*��+@PP
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P
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District Land Area Water Area Total Area 

Geita  5,325 1,050 6,375 

Bukombe  6,798 0 6,798 

Chato  2,676 896 3,572 

Mbogwe 3,684 0 3,684 

Nyang’hwale 1,450 0 1,450 

Total 19,933 1,946 21,879 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

��
�����	
����������������
�������� � ��	���������
�

@E�

�����!���,- ���- ��- ������-
��� "���-�����-

=P� �&��P <@6P 43@:P :@5P 43@<P 48@9P


��"��!���- !$$!'&P 6<@:P 73@8P 74@6P 75@5P 76@3P

�"����!-����"�!-�������- =P'�P���P N44@<P N43@:P N<@6P N<@:P N45@6P

*'- 
� ��"!��� ���$�!"� !�
� �*�P�*�P%�!&$1P, *��P%�*#�,+P'�P!&,�*�+,P,'P!&.�+,'*BP

!F � �P�'%�+,!�+P!&P��&2�&!�CP
!!F � �P *��!'&�$P%�*#�,P(*'.!���P � !��$1P�1P , �P��+,P��*!��&P�'%%-&!,1P E+��P��$'/FCP

�&�PP
!!!F � �P �0('*,P %�*#�,+P ��*'��P !&P , �P �-*'(��&P �&!'&P �&�P , �P �&!,��P �,�,�+P !&P , �P

�*'/!&�P�+!�&P��'&'%!�+P'�P� !&�P�&�P	&�!�AP�&�P!&P, �P!��$�P��+,P,'P%�&,!'&P
'&$1P, �P$���!&�P'&�+@P

� �P �'%�+,!�P %�*#�,P !+P +!�&!�!��&,AP �!.�&P ��&2�&!�H+P ('(-$�,!'&P '�P &��*$1P 79P %!$$!'&P
(�'($�AP�*'/!&�P�,P�P *�,�P'�P&��*$1P6=P(@�@AP �.�&P !�P !,P !+P $!%!,��P�1P , �P $'/P(-*� �+!&�P
('/�*P!+P�*'/!&�AP '/�.�*AP�+P&',��P��'.�PE�!�-*�P4@4FP�&�P!,+P)-!,�P�%($�P,'P�-*&!+ P�P
%�*#�,P�'*P�P(*'�-�,P$!#�P��!�$�P'!$AP/ !� P!+P'&�P'�P, �P$���!&�P'(('*,-&!,!�+P!��&,!�!��P
!&P� �(,�*P		P��$'/AP�!, !&P, �P�'%�+,!�P%�*#�,AP, �P%�*#�,P'�P/�+,�*&P��&2�&!�PE%'+,P
'�P !,P !&P &�!� �'*!&�P *��!'&+FP !+P /'*, P �P +(��!�$P%�&,!'&@P �+P , �P ,*-&#P *'��+P !%(*'.�P
%-� P'�P , !+P%�*#�,P/!$$P���'%�P��+!$1P����++!�$�@P�+P ,��$�P4@9P + '/&AP !,P !+P(',�&,!�$$1P
+-�+,�&,!�$@P

� �&P , �*�P !+P , �P *��!'&�$P %�*#�,P '���*��P �1P , �P ��+,P ��*!��&P �'%%-&!,1P E���F@P �+PP
&',��P ��'.�AP , !+P !+P �P *��!'&�$P �&,!,1P /!, P �P $'&�P  !+,'*1P �&�P ���(P *'',+@P �&�P !,P  �+P
��,-�$$1P(-,P!&P($���P+'%�P'�P, �P, !&�+P, �,P', �*P,*��!&�P�$'�+P �.�P'&$1P,�$#��P��'-,AP
+-� P�+P�P�-+,'%+P-&!'&P�&�P.!+�P �*��P ,*�.�$@P�+P ,��$�P4@:P��$'/P%�#�+P�$��*AP/!, P473P
%!$$!'&P�'&+-%�*+P�&�P�P,',�$P���P'�P���P545P�!$$!'&@P� �P���P'���*+P�P+-�+,�&,!�$P�&�P
�*'/!&�P%�*#�,@PP

��&2�&!�H+P ,*���P/!, P , �P���P !+P �0(��,��P ,'P�*'/@P���'*�!&�P ,'P , �P $�+,P ,*���P *�('*,P
(-�$!+ ��P�1P , �P���P%�1P���*�,�*!�,P !&P 5343AP��&2�&!�H+P ,',�$P ,*���P.'$-%�P E�0('*,+P
($-+P !%('*,+FP/!, P , �P���P !&P533;P/�+P�*'-&�P:=P'�P !,+P ,',�$P ,*���P.'$-%�P/!, P , �P
/'*$�BP���P:68P%!$$!'&P'-,P'�P%'*�P, �&P���P43P�!$$!'&@P53P

*'. � ����
��&2�&!�H+P%�*� �&�!+�P�0('*,P+P �.�P�*'/&P+,���!$1P�'*P+'%�P1��*+AP�$, '-� P, �*�P/�+P�P
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1.6.4 Climate and Soils 
� �P*��!'&P �+P%'��*�,�P,�%(�*�,-*�+P'�P��,/��&P55P3P�P,'P63P3P�P/!, P�.�*���P*�!&��$$P'�P
<33P%%POP4533P%%P(�*P�&&-%@P��!&��$$P !+P ��!*$1P �.�&$1P�!+,*!�-,��P/!, P + '*,P *�!&+P �*'%P
��(,�%��*P ,'P����%��*P �'$$'/��P�1P�P�*1P +(�$$P �*'%P 
�&-�*1POP���*-�*1P���'*�P $'&�P�&�P
 ��.1P*�!&+P+�,P !&P��,/��&P�*� P ,!$$P�&�P'�P�1@P�*'%P, �P �!*+,P'�P 
-&�P ,'P��(,�%��*P , �P
*��!'&P!+P+-�"��,��P,'P�*1P+��+'&@P�-*!&�P ',P�&�P*�!&1P+��+'&P, �P -%!�!,1P*�&��+P��,/��&P
68=P�&�P93=P*�+(��,!.�$1@P

P��!,�P ���!'&P !+P � �*��,�*!2��P �1P -&�-$�,!&�P $�&�P +(',,��P/!, P  !$$+P �&�P%'-&,�!&+@P � �P
$�&�P!+P� �*��,�*!2��P�1P�$��#P�',,'&P+'!$AP$'�%AP+�&�AP+�&�1P$'�%P�&�P�$�1P$'�%P+'!$P/ !� P
�*�P+-!,��$�P�'*P�*'/!&�P.�*!�,!�+P'�P�*'(+P!&�$-�!&�P��++�.�AP��&�&�+AP+/��,P(',�,'�+AP���&+AP
�*'-&�&-,+AP(���1AP%�!2�AP�',,'&AP%!$$�,AP+!%N+!%AP/ ��,AP(�++!'&P�*-!,+AP�!&��*P%!$$�,AP+!+�$AP
+-&�$'/�*AP "�,*'( �AP �'����AP ,'����'AP (1*�, *-%AP %�����%!�P &-,+AP +'*� -%AP %�&�'�+APP
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District Total 

Population 

2012 

Male Female Average 

Household 

size 

Sex Ratio 

Geita 807,619 400,475 407,144 5.9 98 

Bukombe 224,542 110,857 113,685 5.9 98 

Chato 365,127 181,365 183,759 6.0 99 

Mbogwe 193,922 65,083 98,839 6.4 96 

Nyang’hwale 148,320 73,272 75,048 6.8 98 

Total 1,739,530 861,055 878,475 6.1 98 

 Source: 2012 Population Census, NBS 2013 

 

1.6.3 Ethnicity 
	&P ,�*%+P'�P�, &!�!,1P , �P*��!'&P !+P '%'��&�'-+@P�"'*!,1P'�P !&�!��&'-+P(�'($�P�*�P��&,-@P
�*��'%!&�&,P,*!��+P�*�P, �P��+-#-%�P�&�P�-%�/�P/ 'P�*�P�'&��&,*�,��P%�!&$1P!&P��!,�AP
�-#'%��P �&�P �'�/�P �!+,*!�,+@P 	&P , �P -*��&P �!+,*!�,P '�P ��!,�P %�&1P �, &!�P �*'-(+P '�P
��&2�&!�P�*�P*�(*�+�&,��@P� �P��1�AP��2!&2�P�&�P�1�%/�2!P�*�P, �P', �*P�*'-(+P�'-&�P!&P
+!�&!�!��&,P&-%��*+P!&P, �P*��!'&PP
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1.6.4 Climate and Soils 
� �P*��!'&P �+P%'��*�,�P,�%(�*�,-*�+P'�P��,/��&P55P3P�P,'P63P3P�P/!, P�.�*���P*�!&��$$P'�P
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��(,�%��*P ,'P����%��*P �'$$'/��P�1P�P�*1P +(�$$P �*'%P 
�&-�*1POP���*-�*1P���'*�P $'&�P�&�P
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-&�P ,'P��(,�%��*P , �P
*��!'&P!+P+-�"��,��P,'P�*1P+��+'&@P�-*!&�P ',P�&�P*�!&1P+��+'&P, �P -%!�!,1P*�&��+P��,/��&P
68=P�&�P93=P*�+(��,!.�$1@P
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$�&�P!+P� �*��,�*!2��P�1P�$��#P�',,'&P+'!$AP$'�%AP+�&�AP+�&�1P$'�%P�&�P�$�1P$'�%P+'!$P/ !� P
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The Lake Shore Zone  
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District Total 

Population 

2012 

Male Female Average 

Household 

size 

Sex Ratio 

Geita 807,619 400,475 407,144 5.9 98 

Bukombe 224,542 110,857 113,685 5.9 98 

Chato 365,127 181,365 183,759 6.0 99 

Mbogwe 193,922 65,083 98,839 6.4 96 

Nyang’hwale 148,320 73,272 75,048 6.8 98 

Total 1,739,530 861,055 878,475 6.1 98 

 Source: 2012 Population Census, NBS 2013 

 

1.6.3 Ethnicity 
	&P ,�*%+P'�P�, &!�!,1P , �P*��!'&P !+P '%'��&�'-+@P�"'*!,1P'�P !&�!��&'-+P(�'($�P�*�P��&,-@P
�*��'%!&�&,P,*!��+P�*�P, �P��+-#-%�P�&�P�-%�/�P/ 'P�*�P�'&��&,*�,��P%�!&$1P!&P��!,�AP
�-#'%��P �&�P �'�/�P �!+,*!�,+@P 	&P , �P -*��&P �!+,*!�,P '�P ��!,�P %�&1P �, &!�P �*'-(+P '�P
��&2�&!�P�*�P*�(*�+�&,��@P� �P��1�AP��2!&2�P�&�P�1�%/�2!P�*�P, �P', �*P�*'-(+P�'-&�P!&P
+!�&!�!��&,P&-%��*+P!&P, �P*��!'&PP
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� �P��*!�-$,-*�$P+��,'*P!+P�'%!&�&,P!&P��!,�P*��!'&P/!, P%'*�P, �&P::=P'�P, �P*��!'&H+P$��'*P
�'*��P��(�&�!&�P'&P��*!�-$,-*�@P�,P $��+,P ,/'O, !*�P'�P , �P *��!'&H+P('(-$�,!'&P $!.�P !&P *-*�$P
�*��+P �&�P , �!*P %�!&P ��'&'%!�P ��,!.!,1P !+P ��*!�-$,-*�@P 	,P !+P �+,!%�,��P , �,P , �P *��!'&P  �+P
4A735A333P �P'�P�*��$�P$�&�AP/!, P994A599@8 �PE7:=FP�*�P-&��*P�*'(P(*'�-�,!'&P�&&-�$$1@PP

P� �P+��,'*P���'-&,+P�'*P��'-,P:6P(�*��&,P'�P, �P*��!'&H+P���@P� �P%�"'*P�''�P�*'(+P�*'/&P
�*�P%�!2�AP(���1AP��++�.�AP���&+AP�*'-&�&-,+AP+'*� -%P�&�P+/��,P(',�,'�+P/ !$�P, �P%�"'*P
��+ P�*'(+P�*�P�',,'&AP(!&��(($�+P�&�P,'����'@P�!2�P!+P, �P(*��'%!&�&,P�''�P�*'(P�'$$'/��P
�1P��++�.�@P

�!.�+,'�#P !+P , �P +��'&�P %'+,P !%('*,�&,P ��'&'%!�P ��,!.!,1P !&P ��!,�P *��!'&@P � �P *��!'&�$P
�$!%�,�P ��.'*+P �*'/, P '�P !%(*'.��P ��!*1P �*���P (�*,!�-$�*$1P ��!*1P ��,,$�P , *'-� P �*'++P
�*���!&�@PP�!.�+,'�#P!&�$-��P��,,$�AP�'�,+AP+ ��(AP�'&#�1+AP(!�+AP� !�#�&P�&�P�-�#+@P

P�!+ !&�P�$'&�P, �P$�#�+ '*�P(�*,!�-$�*$1P!&P��!,�P�&�P� �,'P�!+,*!�,+P�'&,*!�-,�P$!,,$�P,'P, �P
*��!'&H+P��'&'%1@P

P

� �P*��!'&P �+P $!%!,��P��.�$'(��P !&�-+,*!�+P/!, P%'+,P+!�&!�!��&,P'&�+P !&�$-�!&�P%��!-%P
!&�-+,*!�+P (*'��++!&�P +���P �',,'&AP �',,'&P +���P �&�P �',,'&P $!&,CP +%�$$P +��$�P !&�-+,*!�+P
�'%(*!+!&�P  -$$!&�P �&�P %!$$!&�P %�� !&�+AP �*-!,P (*'��++!&�AP +-&�$'/�*P �&�P +!%P +!%P
(*'��++!&�@P

��!,�P *��!'&P *��'*���P �P ���P '�P �+ +@P <37A888A933A333@33P /!, P �.�*���P !&�!.!�-�$P �&&-�$P
!&�'%�P'�P�+ +@P853A333@33P!&P5345@P

P

���$��A6@�����+,!%�,����*���: �;�-&��*��*'(�(*'�-�,!'&��1��!+,*!�,3���!,�����!'&4�A?@A 

Food Crops Geita Bukombe Chato Mbogwe Nyang’hwale Total 

Maize  38,505 39,672 18,306 48,827.5 18,120 163,430.5 

Cassava  27,680 30,532 20,467 37,627 6,920 123,226 

Beans 22,582 13,739 7081 16,906 1,418 61,726 

Paddy 16,906 23,359 5503 28,752 9,104 86,624 

Sweet Potatoes 13,607 19,141 6063 23,558 11,593 73,962 

Groundnuts 1,480 16,138 1420 19,862 2,220 41,120 

Simsim 0 247 0 285 0 532 
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The Eastern Zone 
� !+P 2'&�P !&�$-��+P �1�&�H /�$�P �!+,*!�,P �&�P +'%�P (�*,+P '�P ��!,�P �!+,*!�,P E��+�%/�P
�!.!+!'&F@P 	,P !+P � �*��,�*!2��P �1P �*'/!&�P /!��P *�&��P '�P �*'(+P %�*#��$1P %�!2�AP (���1AP
+-&�$'/�*AP $�&,!$+AP ��++�.�AP �',,'&P �&�P � !�#P (��@P 	,P *���!.�+P �.�*���P �&&-�$P *�!&��$$P '�P
��,/��&P933POP4333P%%P

P

 The Southern Zone 
� !+P 2'&�P !&�$-��+P�'�/�P �!+,*!�,P �&�P +'%�P (�*,+P '�P �-#'%��P �!+,*!�,P E�-#'%��P �&�P
�+ !*'%�'P�!.!+!'&+FP�&�P��!,�P�!+,*!�,PEP�-+�&��P�!.!+!'&+F@PP	,P*���!.�+P�&P�.�*���P�&&-�$P
*�!&��$$P'�P:83POP<33P%	,P !+P ��%'-+P �'*P(*'�-�,!'&P'�P�',,'&AP(���1AP�*'-&�&-,+AP+'*� -%AP
�&�P%�!2�@PP��,,$�P*��*!&�P�*�P(*��'%!&�&,$1P�'*P$!.�+,'�#P!&�-+,*1@PP
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P
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��+ P�*'(+P�*�P�',,'&AP(!&��(($�+P�&�P,'����'@P�!2�P!+P, �P(*��'%!&�&,P�''�P�*'(P�'$$'/��P
�1P��++�.�@P

�!.�+,'�#P !+P , �P +��'&�P %'+,P !%('*,�&,P ��'&'%!�P ��,!.!,1P !&P ��!,�P *��!'&@P � �P *��!'&�$P
�$!%�,�P ��.'*+P �*'/, P '�P !%(*'.��P ��!*1P �*���P (�*,!�-$�*$1P ��!*1P ��,,$�P , *'-� P �*'++P
�*���!&�@PP�!.�+,'�#P!&�$-��P��,,$�AP�'�,+AP+ ��(AP�'&#�1+AP(!�+AP� !�#�&P�&�P�-�#+@P

P�!+ !&�P�$'&�P, �P$�#�+ '*�P(�*,!�-$�*$1P!&P��!,�P�&�P� �,'P�!+,*!�,+P�'&,*!�-,�P$!,,$�P,'P, �P
*��!'&H+P��'&'%1@P
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� �P*��!'&P �+P $!%!,��P��.�$'(��P !&�-+,*!�+P/!, P%'+,P+!�&!�!��&,P'&�+P !&�$-�!&�P%��!-%P
!&�-+,*!�+P (*'��++!&�P +���P �',,'&AP �',,'&P +���P �&�P �',,'&P $!&,CP +%�$$P +��$�P !&�-+,*!�+P
�'%(*!+!&�P  -$$!&�P �&�P %!$$!&�P %�� !&�+AP �*-!,P (*'��++!&�AP +-&�$'/�*P �&�P +!%P +!%P
(*'��++!&�@P

��!,�P *��!'&P *��'*���P �P ���P '�P �+ +@P <37A888A933A333@33P /!, P �.�*���P !&�!.!�-�$P �&&-�$P
!&�'%�P'�P�+ +@P853A333@33P!&P5345@P

P
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Food Crops Geita Bukombe Chato Mbogwe Nyang’hwale Total 

Maize  38,505 39,672 18,306 48,827.5 18,120 163,430.5 

Cassava  27,680 30,532 20,467 37,627 6,920 123,226 

Beans 22,582 13,739 7081 16,906 1,418 61,726 

Paddy 16,906 23,359 5503 28,752 9,104 86,624 

Sweet Potatoes 13,607 19,141 6063 23,558 11,593 73,962 

Groundnuts 1,480 16,138 1420 19,862 2,220 41,120 

Simsim 0 247 0 285 0 532 

��
�����	
����������������
�������� � ��	���������
�

A?�

The Eastern Zone 
� !+P 2'&�P !&�$-��+P �1�&�H /�$�P �!+,*!�,P �&�P +'%�P (�*,+P '�P ��!,�P �!+,*!�,P E��+�%/�P
�!.!+!'&F@P 	,P !+P � �*��,�*!2��P �1P �*'/!&�P /!��P *�&��P '�P �*'(+P %�*#��$1P %�!2�AP (���1AP
+-&�$'/�*AP $�&,!$+AP ��++�.�AP �',,'&P �&�P � !�#P (��@P 	,P *���!.�+P �.�*���P �&&-�$P *�!&��$$P '�P
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 The Southern Zone 
� !+P 2'&�P !&�$-��+P�'�/�P �!+,*!�,P �&�P +'%�P (�*,+P '�P �-#'%��P �!+,*!�,P E�-#'%��P �&�P
�+ !*'%�'P�!.!+!'&+FP�&�P��!,�P�!+,*!�,PEP�-+�&��P�!.!+!'&+F@PP	,P*���!.�+P�&P�.�*���P�&&-�$P
*�!&��$$P'�P:83POP<33P%	,P !+P ��%'-+P �'*P(*'�-�,!'&P'�P�',,'&AP(���1AP�*'-&�&-,+AP+'*� -%AP
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� �P*��!'&P �+P�P+!�&!�!��&,P&-%��*P'�P$!.�+,'�#P%'+,$1P'/&��P�1P!&�!.!�-�$P��%!$!�+@P� �P
+��,'*P ��,+P �+P �&P �$,�*&�,!.�P +'-*��P '�P !&�'%�@P ���*P 5345P �+,!%�,�+P /�*�P :98A7:3P ��,,$�AP
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District Cattle Goats Sheep Pigs Poultry 

Geita  338,125 301,171 47,858 745 2,592,029 

Nyang’hwale 112,803 19,000 11,000 720 20,041 

Chato  115,774 64,550 9,559 2,114 129,902 

Bukombe 75,668 70,810 17,000 7,422 314,600 

Mbongwe 123,100 42,253 21,850 5,423 437,400 

Total  765,470 497,784 107,267 16,424 3,493,972 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

�*'�-�,+P ���*-��P �*'%P $!.�+,'�#P !&�$-��P%��,AP  !��+M+#!&+P �&�P%!$#@P�-*!&�P *�!&1P +��+'&P
%!$#P (*'�-�,!'&P !&�*��+�+P �&�P �0����+P ��%!$1P *�)-!*�%�&,+@P �-*($-+�+P �*�P +'$�P ,'P
+-(($�%�&,P��%!$1P!&�'%�@P
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Food Crops Geita Bukombe Chato Mbogwe Nyang’hwale Total 

Sorghum  140 74.8 3597 92 560 4463.8 

Cow peas 840 710 0 874 360 2,784 

Finger Millet 375 0 925 0 125 1,425 

Brush Millet 151 0 1336 0 226 1,713 

Banana 846 0 106 0 54 1,006 

Chick peas 200 0 0 0 800 1,000 

Total Food 

Crops 

123,312 143,612.8 64,804 176,783.5 51,500 560,012.3 

Cash Crops       

Tobacco 0 181 71 222.2 0 474.2 

Coffee 0 0 0 0 0 0 

Cotton  20,700 23,860 12,298 28,751 9,300 94,909 

Sunflower 1,152 0 2,952 0 517 4,621 

Pineapple 1,250 0 0 0 0 1,250 

Total Cash 

Crops 

23,102 24,041 15,321 28,973.2 9,817 101,254.2 

Grand Total 146,414 167,653.8 80,125 205,756.7 61,317 661,266.5 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

+'+ �  ���"����� ��#�"# ��
	**!��,!'&P ��*%!&�P !+P (*��,!���P !&P �$$P , �P �!.�P �!+,*!�,+P '�P ��!,�P *��!'&AP / !� P  �+P ��'-,P
9<A493 �P(',�&,!�$P �'*P !**!��,!'&P ��*%!&�P�-,P'&$1P53A738 �P �.�P���&P(-,P !&,'P(*'�-�,!'&@P
�-!,��$�P$�&�+P�'*P,*��!,!'&�$P!**!��,!'&P�*�P�'-&�P!&P�-��$�&��P�&�P"!%/�%�P!&P�-#'%��P
�!+,*!�,P / �*�P �'&+,*-�,!'&P '�P !**!��,!'&P !&�*�+,*-�,-*�+P �*�P !&P (*'�*�++P �,P �-��$�&��AP
-��$�$�P �&�P��%(�&�/�P .!$$���+@P P ��!,�P �!+,*!�,P !+P ,*1!&�P ,'P +-(('*,P !**!��,!'&P ��*%!&�P
, *'-� P(*'('+��P�2�*�M�1�%�'��P!**!��,!'&P+� �%�@PP
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District Cattle Goats Sheep Pigs Poultry 

Geita  338,125 301,171 47,858 745 2,592,029 

Nyang’hwale 112,803 19,000 11,000 720 20,041 

Chato  115,774 64,550 9,559 2,114 129,902 

Bukombe 75,668 70,810 17,000 7,422 314,600 

Mbongwe 123,100 42,253 21,850 5,423 437,400 

Total  765,470 497,784 107,267 16,424 3,493,972 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

�*'�-�,+P ���*-��P �*'%P $!.�+,'�#P !&�$-��P%��,AP  !��+M+#!&+P �&�P%!$#@P�-*!&�P *�!&1P +��+'&P
%!$#P (*'�-�,!'&P !&�*��+�+P �&�P �0����+P ��%!$1P *�)-!*�%�&,+@P �-*($-+�+P �*�P +'$�P ,'P
+-(($�%�&,P��%!$1P!&�'%�@P
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Food Crops Geita Bukombe Chato Mbogwe Nyang’hwale Total 

Sorghum  140 74.8 3597 92 560 4463.8 

Cow peas 840 710 0 874 360 2,784 

Finger Millet 375 0 925 0 125 1,425 

Brush Millet 151 0 1336 0 226 1,713 

Banana 846 0 106 0 54 1,006 

Chick peas 200 0 0 0 800 1,000 

Total Food 

Crops 

123,312 143,612.8 64,804 176,783.5 51,500 560,012.3 

Cash Crops       

Tobacco 0 181 71 222.2 0 474.2 

Coffee 0 0 0 0 0 0 

Cotton  20,700 23,860 12,298 28,751 9,300 94,909 

Sunflower 1,152 0 2,952 0 517 4,621 

Pineapple 1,250 0 0 0 0 1,250 

Total Cash 

Crops 

23,102 24,041 15,321 28,973.2 9,817 101,254.2 

Grand Total 146,414 167,653.8 80,125 205,756.7 61,317 661,266.5 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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District Dips Veterinary 

Centers 

Crushes Hides 

and skins 

sheds 

Slaughter 

slabs 

Abattoirs 

W NW W NW 

Geita  0 13 1 0 1 1 1 2 

Bukombe  0 1 0 1 2 0 10 0 

Chato  1 10 0 3 10 1 5 0 

Mbogwe 6 1 0 2 4 0 5 0 

Nyang’hwale 6 4 0 1 1 0 1 1 

Total  13 29 1 7 18 2 22 3 

NB W      -   Working   

NW - Not Working (NW)       Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

+'. ���"# �����!�# ��!�
� �P &�,-*�$P *�+'-*��+P +��,'*P �'%(*!+�+P �'*�+,*1AP �!+ �*!�+AP ���#��(!&�P �&�P /!$�$!��P +-�N
+��,'*+@P	,P!+P!%('*,�&,P!&P, �P%�!&,�&�&��P'�P�$!%�,!�P+,��!$!,1AP(*',��,!'&P'�P/�,�*P*�+'-*��+AP
+'!$P ��*,!$!,1AP�'&,*'$$!&�P $�&�P���*���,!'&P�&�P�+P�P+'-*��P'�P/''�P�-�$P�&�P!&�-+,*!�$P*�/P
%�,�*!�$+@P�'%%-&!,1P!&.'$.�%�&,P!&P, �+�P+-�+��,'*+P!+P�*-�!�$P����-+�P!,P!%(��,+P�!*��,$1P
'&P, �P+-+,�!&��!$!,1P'�P, �P&�,-*�$P*�+'-*��+@P

2.5.1 Forestry 
��!,�P*��!'&H+P&�,-*�$P �'*�+,+P�'.�*P5:43@4P�)@#%+P E&��*$1P46@9=P'�P , �P*��!'&H+P $�&�P�*��F@PPP
�'*�+,*1P !+P �%'&�P , �P %�"'*P �'&,*!�-,!&�P +��,'*+P E��'-,P :@7=FP !&P , �P *��!'&�$P ��'&'%1P
, *'-� P $���$P ,!%��*!&�AP ��*(�&,*1AP � �*�'�$P(*'�-�,!'&AP �!*�P/''�AP �'&+,*-�,!'&P%�,�*!�$+P
�&�P ���#��(!&�@P �0($'!,�,!'&P '�P/''�$�&�P �'$$'/+P �'%!&�&,P ��*%!&�P ��,!.!,!�+AP/''�P �-,P
�'*P,'����'P�-*!&�AP�-�$AP%!&!&�P�&�P', �*P*�$�,��P��,!.!,!�+@P
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District Land area (sq. km.) Forest area (sq. km.) 

Geita  5,325 792 

Bukombe  6,798 836 

Chato  2,676 870 
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District Cattle Goats Sheep Pigs Chickens 

Geita  Meat (Tons) 92,438 

Milk (Tons) 135,600 

Hides (Pcs) 75,000 

Ghee (Lts) 56,000 

Meat (Tons) 
129 

Skins (Pcs) 
6,797 

Mutton 
(Tons) 6 

Hides 
Pcs) 353  

Pork 
(Tons) 15 

Meat 
(Tons)  31 

Eggs (Ea)  
2,880,000 

Bukombe  Meat (Tons) 354 

Milk(Lts)214,151 

Hides (Pcs) 36,792 

Ghee (Lts) 29,906 

Meat (Tons) 
226 

Skins(Pcs) 
3,349 

Mutton 
(Tons) 4 

Pork 
(Tons) 17 

Meat 
(Tons) 32 

Eggs(Ea) 
28,302 

Mbogwe  Meat (Tons) 396 

Milk(Lts) 239,849 

Hides (Pcs) 41,207 

Ghee (Lts) 33,493 

Meat (Tons) 
253 

Skins(Pcs) 
3,751 

Mutton 
(Tons) 4 

Pork 
(Tons) 19 

Meat 
(Tons) 36 

Eggs(Ea) 
31,698 

Chato  Meat 340 (Tons) 

Milk 17 (Tons) 

Hide (Pcs) 24,000 

Ghee 2 (Tons) 

Meat 35 
(Tons) 

Skin (Tons) 4 

Mutton 
0.35 
(Tons) 

Pork 
(Tons) 1.5 

Meat 2 
(Tons 

Eggs (Ea) 
57,000 

Nyang’hwale Meat 340 (Tons) 

Milk 17 (Tons) 

Hide 23,000 (Pcs) 

Meat 28.8 
(Tons) 

Skin 4 (Tons) 

Mutton 
0.37 
(Tons) 

Pork 1.5 
(Tons) 

Meat 2.1 
(Tons 

Eggs (Ea) 
60,000 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

+'- �	�$�!"������� �!" #�"# ��
�!.�+,'�#P)-�$!,1P!%(*'.�%�&,P��(�&�+P'&P���,'*+P�+P�.�!$��!$!,1P'�P���)-�,�P(�+,-*�AP/�,�*P
�&�P ���!$!,!�+P �'*P �'&,*'$$!&�P '*P (*�.�&,!&�P !&���,!'-+P �!+��+�+@P �!.�+,'�#P  ��$, P +�*.!��+P
���!$!,!�+P!&�$-��P�!(+P�&�P ��$, P��&,�*+@P���$�P4;P*��$��,+P, �P+,�,�P'�P�&!%�$P ��$, P���!$!,!�+P
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District Dips Veterinary 

Centers 

Crushes Hides 

and skins 

sheds 

Slaughter 

slabs 

Abattoirs 

W NW W NW 

Geita  0 13 1 0 1 1 1 2 

Bukombe  0 1 0 1 2 0 10 0 

Chato  1 10 0 3 10 1 5 0 

Mbogwe 6 1 0 2 4 0 5 0 

Nyang’hwale 6 4 0 1 1 0 1 1 

Total  13 29 1 7 18 2 22 3 

NB W      -   Working   

NW - Not Working (NW)       Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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%�,�*!�$+@P�'%%-&!,1P!&.'$.�%�&,P!&P, �+�P+-�+��,'*+P!+P�*-�!�$P����-+�P!,P!%(��,+P�!*��,$1P
'&P, �P+-+,�!&��!$!,1P'�P, �P&�,-*�$P*�+'-*��+@P

2.5.1 Forestry 
��!,�P*��!'&H+P&�,-*�$P �'*�+,+P�'.�*P5:43@4P�)@#%+P E&��*$1P46@9=P'�P , �P*��!'&H+P $�&�P�*��F@PPP
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, *'-� P $���$P ,!%��*!&�AP ��*(�&,*1AP � �*�'�$P(*'�-�,!'&AP �!*�P/''�AP �'&+,*-�,!'&P%�,�*!�$+P
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District Land area (sq. km.) Forest area (sq. km.) 

Geita  5,325 792 

Bukombe  6,798 836 

Chato  2,676 870 
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District Cattle Goats Sheep Pigs Chickens 

Geita  Meat (Tons) 92,438 

Milk (Tons) 135,600 

Hides (Pcs) 75,000 

Ghee (Lts) 56,000 

Meat (Tons) 
129 

Skins (Pcs) 
6,797 

Mutton 
(Tons) 6 

Hides 
Pcs) 353  

Pork 
(Tons) 15 

Meat 
(Tons)  31 

Eggs (Ea)  
2,880,000 

Bukombe  Meat (Tons) 354 

Milk(Lts)214,151 

Hides (Pcs) 36,792 

Ghee (Lts) 29,906 

Meat (Tons) 
226 

Skins(Pcs) 
3,349 

Mutton 
(Tons) 4 

Pork 
(Tons) 17 

Meat 
(Tons) 32 

Eggs(Ea) 
28,302 

Mbogwe  Meat (Tons) 396 

Milk(Lts) 239,849 

Hides (Pcs) 41,207 

Ghee (Lts) 33,493 

Meat (Tons) 
253 

Skins(Pcs) 
3,751 

Mutton 
(Tons) 4 

Pork 
(Tons) 19 

Meat 
(Tons) 36 

Eggs(Ea) 
31,698 

Chato  Meat 340 (Tons) 

Milk 17 (Tons) 

Hide (Pcs) 24,000 

Ghee 2 (Tons) 

Meat 35 
(Tons) 

Skin (Tons) 4 

Mutton 
0.35 
(Tons) 

Pork 
(Tons) 1.5 

Meat 2 
(Tons 

Eggs (Ea) 
57,000 

Nyang’hwale Meat 340 (Tons) 

Milk 17 (Tons) 

Hide 23,000 (Pcs) 

Meat 28.8 
(Tons) 

Skin 4 (Tons) 

Mutton 
0.37 
(Tons) 

Pork 1.5 
(Tons) 

Meat 2.1 
(Tons 

Eggs (Ea) 
60,000 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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�&�P ���!$!,!�+P �'*P �'&,*'$$!&�P '*P (*�.�&,!&�P !&���,!'-+P �!+��+�+@P �!.�+,'�#P  ��$, P +�*.!��+P
���!$!,!�+P!&�$-��P�!(+P�&�P ��$, P��&,�*+@P���$�P4;P*��$��,+P, �P+,�,�P'�P�&!%�$P ��$, P���!$!,!�+P
!&P��!,�P*��!'&P!&P5345@P
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District  Name of forest  Area (Ha) 

Geita and Nyang’hwale Geita Forest Reserve 47,700 

Luande 15,550 

Ruamugasa 15,550 

Mienze 9,100 

Usindakwe 450 

Sub Total 88,350 

Grand Total 909,432 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

 

2.5.2 Fisheries 
��!,�P*��!'&P �+P�P+%�$$P/�,�*P�'�1PE�0,�&�!&�P�&P�*��P'�P4A<79P+)P#%+FP'&P/ !� P,*��!,!'&�$P
�!+ !&�P ��,!.!,!�+P �*�P ��**!��P '-,CP %�!&$1P �1P �&P �+,!%�,��P ;A486P �*,!+�&�$P �!+ �*%�&P -+!&�P
��'-,P5A773P$!��&+��P�!+ !&�P.�++�$+P%'+,$1P($�&#��P�'�,+P-+!&�P�P.�*!�,1P'�P&�,+P�&�P ''#+@PP

������80<������&�&'%�"����%����&�(�&��%��+���%&$��&.����&������"!�8678 

Item Geita Chato Nyang’ 

hwale 

Bukombe Mbogwe Total 

Number 

of 

Fishermen 

4,672 3,481 NA NA NA 8,153 

Number 

of Vessels  

1373 1067 NA NA NA 2,440 

Fish cats 

(tons) 

2055.12 5052.7 NA NA NA 7107.82 

Value of 

catch 

5,008,378,000 12,631,750,000 NA NA NA 17,640,108,000 
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Mbogwe 3,684 120 

Nyang’hwale 1,450 92 

Total  19,933 2,710 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

� �*�P�*�P�P,',�$P'�P49P�'*�+,P*�+�*.�+P�'.�*!&�P<3<A765P �@P� �+�P�*�P�!+,*!�-,��P�1P�!+,*!�,@P
�-#'%��P�&�P�'�/�P�!+,*!�,+P �.�P , �P�!���+,P�*��+P-&��*P*��!'&�$P*�+�*.��P�'*�+,*1P�,P
99=P�'$$'/��P�1P� �,'P�!+,*!�,P/!, P57=@PP��!,�M�1�&�H /�$�P�!+,*!�,+P,�#�&P,'��, �*P �.�P
'&$1P<@:=@P

P

���$��A6E�����'*�+,+�%�&������1��!���*�&,��-, '*!,!�+3�A?@A 

District  Name of forest  Area (Ha) 

Chato  Biharamulo Game Reserve  130,000 

Biharamulo /Kahama Forest Reserve 72,000 

Mkungo Forest (community  10,000 

Mwekako  5,600 

Butarama 3,000 

Sub Total 220,600 

Bukombe and Mbogwe Ushirombo Forest Reserve 7,600 

Runzewe Forest Reserve 32,000 

Bukombe/Mbogwe Reserve 9,000 

Mkweni Forest Reserve 3,000 

Kigosi Game Reserve 486,000 

Biharamulo /Kahama Forest Reserve 62,882 

Sub Total 600,482 
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District  Name of forest  Area (Ha) 

Geita and Nyang’hwale Geita Forest Reserve 47,700 

Luande 15,550 

Ruamugasa 15,550 

Mienze 9,100 

Usindakwe 450 

Sub Total 88,350 

Grand Total 909,432 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

 

2.5.2 Fisheries 
��!,�P*��!'&P �+P�P+%�$$P/�,�*P�'�1PE�0,�&�!&�P�&P�*��P'�P4A<79P+)P#%+FP'&P/ !� P,*��!,!'&�$P
�!+ !&�P ��,!.!,!�+P �*�P ��**!��P '-,CP %�!&$1P �1P �&P �+,!%�,��P ;A486P �*,!+�&�$P �!+ �*%�&P -+!&�P
��'-,P5A773P$!��&+��P�!+ !&�P.�++�$+P%'+,$1P($�&#��P�'�,+P-+!&�P�P.�*!�,1P'�P&�,+P�&�P ''#+@PP

������80<������&�&'%�"����%����&�(�&��%��+���%&$��&.����&������"!�8678 

Item Geita Chato Nyang’ 

hwale 

Bukombe Mbogwe Total 

Number 

of 

Fishermen 

4,672 3,481 NA NA NA 8,153 

Number 

of Vessels  

1373 1067 NA NA NA 2,440 

Fish cats 

(tons) 

2055.12 5052.7 NA NA NA 7107.82 

Value of 

catch 

5,008,378,000 12,631,750,000 NA NA NA 17,640,108,000 
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Mbogwe 3,684 120 

Nyang’hwale 1,450 92 

Total  19,933 2,710 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

� �*�P�*�P�P,',�$P'�P49P�'*�+,P*�+�*.�+P�'.�*!&�P<3<A765P �@P� �+�P�*�P�!+,*!�-,��P�1P�!+,*!�,@P
�-#'%��P�&�P�'�/�P�!+,*!�,+P �.�P , �P�!���+,P�*��+P-&��*P*��!'&�$P*�+�*.��P�'*�+,*1P�,P
99=P�'$$'/��P�1P� �,'P�!+,*!�,P/!, P57=@PP��!,�M�1�&�H /�$�P�!+,*!�,+P,�#�&P,'��, �*P �.�P
'&$1P<@:=@P

P

���$��A6E�����'*�+,+�%�&������1��!���*�&,��-, '*!,!�+3�A?@A 

District  Name of forest  Area (Ha) 

Chato  Biharamulo Game Reserve  130,000 

Biharamulo /Kahama Forest Reserve 72,000 

Mkungo Forest (community  10,000 

Mwekako  5,600 

Butarama 3,000 

Sub Total 220,600 

Bukombe and Mbogwe Ushirombo Forest Reserve 7,600 

Runzewe Forest Reserve 32,000 

Bukombe/Mbogwe Reserve 9,000 

Mkweni Forest Reserve 3,000 

Kigosi Game Reserve 486,000 

Biharamulo /Kahama Forest Reserve 62,882 

Sub Total 600,482 



Geita Region: Investment Profile 2013

28
��
�����	
����������������
�������� � ��	���������
�

AH�

P� �P *��!'&P (*'�-���P 76:@9;P ,'&+P '�P  '&�1P /!, P �'�/�P �!+,*!�,P (*'�-�!&�P , �P  !� �+,P
E99@7=FP!&P5345@P�*'�-�,!'&P'�P���+/�0P/�+P888@:77P,'&+@P

P

������8076����	"!�+��$"�'�&�"!��+���%&$��&.����&������"!�8678 

District Honey (Tons) Beeswax(Tons) 

Geita  30 2 

Bukombe  104.540 79.294 

Chato  12 0.20 

Mbogwe 290.14 474.18 

Nyang’hwale 1 0.07 

Total  437.68 555.744 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

2.5.4 Wildlife 
��!,�P*��!'&P !+P�&�'/��P/!, P%-� P/!$�$!��@P P�-�'&�'P	+$�&�P��,!'&�$P��*#AP �'-&�P+'-, P
/�+,P'�P�@�!�,'*!�P�,P�%!&P��+ �P�-$�P!+P��%'-+P�'*P( ','�*�( !�P,'-*!+%P�&�P+(',P�!+ !&�@PP
� �P��*#P�'.�*+P78:P#%A5PP'-,P'�P/ !� PP56:P#%5P!+P�*1P$�&�@P	,P�'�+,+P�', P&�,!.�PE�,�,-&��AP
�-+ �-�#+AP�*'�'�!$�+AP�!(('(',�%-+AP.�*!'-+P+&�#�P+(��!�+AP���''&+FP�&�P�*�&+N($�&,��P
�&!%�$+P E�$��#P� !&'+AP�'�&P�&,�$'(�+AP� !%(�&2��+AP�!*����+AP�$��#P�&�P� !,�P�'$'�-+AP
�-&!AP�$�( �&,+P�&�P�*�1P(�**',+F@P

PP'1'/'+!N�!�'+!P��%�P*�+�*.�AP%���P-(P'�P,/!&P��%�P*�+�*.�+P'�P'1'/'+!P�&�P�!�'+!AP
�'.�*+P(�*,P'�P���'*�AP� !&1�&��P�&�P�!�'%�P *��!'&P/!, P�P ,',�$P �*��P'�P 54736P +)P#%+P !&P
/ !� P �*�P �'-&�P (*��!'-+P �&!%�$+P $!#�P 	%(�$�AP��,�*P �-�#+AP �-���$'+AP �$�( �&,+AP ���*�+AP
�!*����+AP��'(�*�+AP�!(('+P�&�P�*'�'�!$�+@P

+'/ �
������
��!,�P !+P '&�P '�P , �P �'$�N*!� �+,P *��!'&+P !&P ��&2�&!�AP ('++�++!&�P +-�+,�&,!�$P ��('+!,+AP
%!&!%�$$1P �0($'!,��P �1P $�*��P +��$�P �&�P +%�$$P +��$�P %!&�*+@P � �P �*��P -&��*P %!&!&�P
�0($'!,�,!'&P!&�$-��P��!,�P�!+,*!�,P/ �*�P�'$�P!+P/!, !&P�*��&P+,'&�P��$,@P� !+P��$,P �+P���&P
%'+,P(*'�-�,!.�P!&P��&2�&!�P/!, P�P�'&,!&-'-+P !+,'*1P'�P��,!.!,!�+P�*'%P4<65P,'P��,�@PP

	&,�&+!.�P +%�$$P +��$�P %!&!&�P !+P �'&�P !&P �1�*-�-+-AP �/�%��+�P �1�#��/�AP �1�%,'&�'AP
	(�*�%�+�AP�1�%�$!%��AP��%�&�P�&�P�-+-P.!$$���+@PP	&,�&+!.�P$�*��P+��$�P%!&!&�P!+P�'&�P
!&P,�#-"�AP�1�&#�&��P�&�P�1�#���$�@PP

 �-#'%��AP �'-&�P �$'&�P , �P ��$,P �*'%P �'*, ��+,P �'*&�*P ,'P �'*, /�+,AP (�*,+P '�P �+ !*!#�AP
	$'$�&�-$-AP 	#-&�-!��2!AP �+ !*'%�'P �&�P �1'.-P /�*�AP  �+P , �P  !� �+,P (',�&,!�$P �'*P �'$�P
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(Tshs). 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

���$�P5@:P+ '/+P�'.�*&%�&,P*�.�&-�P�*'%P�!+ !&�P��,!.!,!�+P!&P, �P*��!'&PE��!,�P�&�P� �,'P
�!+,*!�,+F@P�-,P'�P�+ +@P5;9A657A453P*�.�&-�P�'$$��,��AP::@9=P��%�P�*'%P� �,'P�!+,*!�,@P

������80=�����"(�$! �!&���(�!'��3�%�%4��$" ���%��$ �!��+���%&$��&.����&������"! 

District Amount 

Geita  64,129,500 

Bukombe NA 

Chato  222,194,620 

Mbogwe NA 

Nyang’hwale NA 

Total  286,324,120 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

 

2.5.3 Beekeeping 
��!,�P *��!'&P !+P �P (*'%!&�&,P (*'�-��*P '�P  '&�1P !&P ��&2�&!�@P � �P %�!&P (*'�-�,!'&P �*��+P
!&�$-��P �-#'%��P �!+,*!�,P E$���!&�FP /!, P �P �'%($!%�&,�*1P �'&�!,!'&P �$%'+,P �'.�*��P �1P
!'%�'P/''�$�&�P�'*�+,+P/ !� P�*��,$1P��.'*P���+P!&P%�#!&�P '&�1AP�'%�P(�*,+P'�P� �,'P
�!+,*!�,PE�/�&��P�&�P-��&2�P�!.!+!'&+FP�&�P��!,�P�!+,*!�,@P� �P*��!'&P �+P�P,',�$P'�P574A<8:P
��� !.�+P'-,P'�P/ !� P5A7;3P�*�P%'��*&P�&�P56<A7::P,*��!,!'&�$@P

P

������80>�����' ��$�"�������(�%��+���%&$��.����&������"!�8678 

District Traditional beehives Modern beehives Total 

Geita  2,210 1,319 3,529 

Bukombe  184,324 520 184,844 

Chato  2,504 123 2,629 

Mbogwe 50,264 430 50,694 

Nyang’hwale 175 88 263 

Total  239,477 2,480 241,957 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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P� �P *��!'&P (*'�-���P 76:@9;P ,'&+P '�P  '&�1P /!, P �'�/�P �!+,*!�,P (*'�-�!&�P , �P  !� �+,P
E99@7=FP!&P5345@P�*'�-�,!'&P'�P���+/�0P/�+P888@:77P,'&+@P

P

������8076����	"!�+��$"�'�&�"!��+���%&$��&.����&������"!�8678 

District Honey (Tons) Beeswax(Tons) 

Geita  30 2 

Bukombe  104.540 79.294 

Chato  12 0.20 

Mbogwe 290.14 474.18 

Nyang’hwale 1 0.07 

Total  437.68 555.744 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

2.5.4 Wildlife 
��!,�P*��!'&P !+P�&�'/��P/!, P%-� P/!$�$!��@P P�-�'&�'P	+$�&�P��,!'&�$P��*#AP �'-&�P+'-, P
/�+,P'�P�@�!�,'*!�P�,P�%!&P��+ �P�-$�P!+P��%'-+P�'*P( ','�*�( !�P,'-*!+%P�&�P+(',P�!+ !&�@PP
� �P��*#P�'.�*+P78:P#%A5PP'-,P'�P/ !� PP56:P#%5P!+P�*1P$�&�@P	,P�'�+,+P�', P&�,!.�PE�,�,-&��AP
�-+ �-�#+AP�*'�'�!$�+AP�!(('(',�%-+AP.�*!'-+P+&�#�P+(��!�+AP���''&+FP�&�P�*�&+N($�&,��P
�&!%�$+P E�$��#P� !&'+AP�'�&P�&,�$'(�+AP� !%(�&2��+AP�!*����+AP�$��#P�&�P� !,�P�'$'�-+AP
�-&!AP�$�( �&,+P�&�P�*�1P(�**',+F@P

PP'1'/'+!N�!�'+!P��%�P*�+�*.�AP%���P-(P'�P,/!&P��%�P*�+�*.�+P'�P'1'/'+!P�&�P�!�'+!AP
�'.�*+P(�*,P'�P���'*�AP� !&1�&��P�&�P�!�'%�P *��!'&P/!, P�P ,',�$P �*��P'�P 54736P +)P#%+P !&P
/ !� P �*�P �'-&�P (*��!'-+P �&!%�$+P $!#�P 	%(�$�AP��,�*P �-�#+AP �-���$'+AP �$�( �&,+AP ���*�+AP
�!*����+AP��'(�*�+AP�!(('+P�&�P�*'�'�!$�+@P

+'/ �
������
��!,�P !+P '&�P '�P , �P �'$�N*!� �+,P *��!'&+P !&P ��&2�&!�AP ('++�++!&�P +-�+,�&,!�$P ��('+!,+AP
%!&!%�$$1P �0($'!,��P �1P $�*��P +��$�P �&�P +%�$$P +��$�P %!&�*+@P � �P �*��P -&��*P %!&!&�P
�0($'!,�,!'&P!&�$-��P��!,�P�!+,*!�,P/ �*�P�'$�P!+P/!, !&P�*��&P+,'&�P��$,@P� !+P��$,P �+P���&P
%'+,P(*'�-�,!.�P!&P��&2�&!�P/!, P�P�'&,!&-'-+P !+,'*1P'�P��,!.!,!�+P�*'%P4<65P,'P��,�@PP

	&,�&+!.�P +%�$$P +��$�P %!&!&�P !+P �'&�P !&P �1�*-�-+-AP �/�%��+�P �1�#��/�AP �1�%,'&�'AP
	(�*�%�+�AP�1�%�$!%��AP��%�&�P�&�P�-+-P.!$$���+@PP	&,�&+!.�P$�*��P+��$�P%!&!&�P!+P�'&�P
!&P,�#-"�AP�1�&#�&��P�&�P�1�#���$�@PP

 �-#'%��AP �'-&�P �$'&�P , �P ��$,P �*'%P �'*, ��+,P �'*&�*P ,'P �'*, /�+,AP (�*,+P '�P �+ !*!#�AP
	$'$�&�-$-AP 	#-&�-!��2!AP �+ !*'%�'P �&�P �1'.-P /�*�AP  �+P , �P  !� �+,P (',�&,!�$P �'*P �'$�P
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District Tarmac Gravel Earth Total 

Geita  68 851 2,035.3 3,200.3 

Bukombe  80 43 685.8 808.8 

Chato  127.8 264.7 307.85 737.15 

Mbogwe 35 36 776.6 847.6 

Nyang’hwale 0 469 587.9 1,056.9 

Total  310.8 1,663.7 4,393.45 6,650.75 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

+'2 
� ����� ��!�� "�
� �P *��!'&P  �+P ,/'P ('*,+P &�%�$1P � �,'P �&�P-��&2�@P �'%�P �!�*�+P �&�P%','*!2��P $'��$P
.�++�$+P��**1P(�'($�P�&�P%�,�*!�$+P��*'++P�@�!�,'*!�@P	,P�$+'P �+P�-&�/�P �*�'*AP�'&+,*-�,��P
�1P �'$'&!�$!+,+P �&�P *���&,$1P *� ��!$!,�,��P �1P , �P�'.�*&%�&,@P � �P ��1AP ��'-,P 73P #%P �*'%P
��!,�P,'/&AP �+P��!$!,1P'�P�'�#!&�P��*�'P+ !(+@P�&', �*P('*,P!&P-+�P!+P�#'%�@P

+'*) � �� �� ��!�� "�
� �P *��!'&P  �+P ,/'P �!*('*,+AP %�&����P �1P ��!,�P �'$�P!&�P �&�P �-�'&�'P��,!'&�$P ��*#AP
/ !� P+�*.�P�0�$-+!.�$1P, �P!&,�*�+,+P'�P, �P%!&�P�&�P��*#PP

+'** �����#����"���!�
P�!&P �'%%-&!��,!'&+P �'%(�&!�+P '(�*�,!&�P !&P , �P *��!'&P �*�P �	����AP ������AP
������AP �	��P �&�P ����@P �$%'+,P �$$P , �P &�,!'&�$P &�/+(�(�*+P P �*�P �.�!$��$�P !&P ��!,�P
*��!'&@P ��$�.!+!'&P � �&&�$+P ����++!�$�P !&P ��!,�P !&�$-��P 	��AP ���4AP �,�*P ��AP ����P �&�P
��(!,�$P��$�.!+!'&@P

P����P�0,�&���P/!*�$�++P ,�$�( '&�P ,'P , �P�!+,*!�,P +!&��P5335@P�'P ��*P , �*�P�*�P44P ,�$�( '&�P
$!&�+P !&P �+ !*'%�'AP �&�P �1'.-P E�-&2�/�F@P � �P �!+,*!�,P �N%�!$P +�*.!��P /�+P !&+,�$$��P
, *'-� P, �P+-(('*,P'�P�!+,*!�,P�-*�$P��.�$'(%�&,P�*'�*�%PE����FP��&,*�$!2��P�,P�'-&�!$P
 ���P'��!��@PP
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2.12.1 Electricity 
P��!,�P*��!'&P!+P�'&&��,��P,'P, �P��,!'&�$P�*!�@P� �P('/�*P+-(($1P$!&�P�'&&��,+P+%�$$P,'/&P
'�P��+�%/�P�&�P��!,�P,'/&@P� �P*��!'&P*���!.�+P�$��,*!�!,1P��&�*�,��P�,P�! �*�%-*'P�!+,*!�,P
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%!&!&�@P�%�$$P+��$�P�'$�P%!&!&�P!+P�$+'P��**!��P'-,P!&P�-+�*�+�*�AP�/�&��APP�1�*-,�%�'P�&�P
�#-*-�-+!P/�*�+P!&P� �,'P�!+,*!�,@PP

!&!&�P �0($'*�,!'&P !+P -&��*/�1P !&P�1�#��-$-P .!$$���P !&P�+-%�/�P/�*�P �&�P !&P �!�'+!P
��%�P*�+�*.�P*�+(��,!.�$1P�1P�'%(�&!�+P$!#�P�'$( !&AP��+'$-,�P�&�P��&P��&M����P�'$�@P
�*,!+�&�$P%!&!&�P!+P��**!��P'-,P !&P, �P.!$$���+P'�P��,�&,�AP��$�2!�AP/��!%��!AP�1�#��-$-AP
	.-%/�AP 	#-&�-!��2!AP ��-,�AP ��H�&2'AP 	#-2!AP � �&��P �&�P �-$�%��$�@P ��*!��P �*��!'-+P
�,�$P E�FP �,�@P '(�&��P -(P �P �'*%�$P �'$�P �-1!&�P ��&,*�P �'*P P P �*,!+�&P%!&�*+P �,P�+ !*'%�'P
,'/&P!&P�-#'%��P�!+,*!�,@P

+'0 ����#!" &�
��!,�P *��!'&P  �+P �P $!%!,��P &-%��*P '�P ��.�$'(��P !&�-+,*!�+CP  �.!&�P %��!-%P !&�-+,*!�+PP
(*'��++!&�P +���P �',,'&AP �',,'&P +���P �&�P �',,'&P ($-+P +%�$$P +��$�P !&�-+,*!�+P  -$$!&�P �&�P
%!$$!&�P%�� !&�AP�*-!,P�&�P+-&�$'/�*P(*'��++!&�@P

+'1 ������� ��!�� "�
��'-,P98=P'�P*'��P&�,/'*#P!&P, �P*��!'&P�*�P(�++��$�P, *'-� '-,P, �P1��*@� �P*��!'&H+P*'��P
&�,/'*#P%��+-*�+P 9A983@:8P�%+@P� �P *'��+P �*�P�*����P !&,'P �'-*P ��,��'*!�+P&�%�$1P�*-&#P
*'��+P E:@6=FAP ���!'&�$P *'��+P E8@;=FAP �!+,*!�,P *'��+E78@4=FP �&�P �����*P *'��+E74@;=FP
*�+(��,!.�$1P'�P, �P,',�$P&�,/'*#@@P	&P,�*%+P'�P*'��P+-*����P,1(�AP7@:=P!+P,�*%��AP58=P�*�.�$AP
�&�P:3@6=P��*, @PP

������8077������!�&��"���"���!�&)"$���+��$�����!���+���%&$��&.����&��$���"!�8678 

District Grade (km) 

Trunk Regional District Feeder Total 

Geita  68 246 1,564.3 1,322 3,200.3 

Bukombe  80 51 326.9 350.9 808.8 

Chato  302 26.6 128.95 279.6 737.15 

Mbogwe 35 12 415.3 385.3 847.6 

Nyang’hwale 0 49 561 446.9 1,056.9 

Total  485 384.6 2,996.45 2,784.7 6,650.75 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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District Tarmac Gravel Earth Total 

Geita  68 851 2,035.3 3,200.3 

Bukombe  80 43 685.8 808.8 

Chato  127.8 264.7 307.85 737.15 

Mbogwe 35 36 776.6 847.6 

Nyang’hwale 0 469 587.9 1,056.9 

Total  310.8 1,663.7 4,393.45 6,650.75 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

+'2 
� ����� ��!�� "�
� �P *��!'&P  �+P ,/'P ('*,+P &�%�$1P � �,'P �&�P-��&2�@P �'%�P �!�*�+P �&�P%','*!2��P $'��$P
.�++�$+P��**1P(�'($�P�&�P%�,�*!�$+P��*'++P�@�!�,'*!�@P	,P�$+'P �+P�-&�/�P �*�'*AP�'&+,*-�,��P
�1P �'$'&!�$!+,+P �&�P *���&,$1P *� ��!$!,�,��P �1P , �P�'.�*&%�&,@P � �P ��1AP ��'-,P 73P #%P �*'%P
��!,�P,'/&AP �+P��!$!,1P'�P�'�#!&�P��*�'P+ !(+@P�&', �*P('*,P!&P-+�P!+P�#'%�@P

+'*) � �� �� ��!�� "�
� �P *��!'&P  �+P ,/'P �!*('*,+AP %�&����P �1P ��!,�P �'$�P!&�P �&�P �-�'&�'P��,!'&�$P ��*#AP
/ !� P+�*.�P�0�$-+!.�$1P, �P!&,�*�+,+P'�P, �P%!&�P�&�P��*#PP

+'** �����#����"���!�
P�!&P �'%%-&!��,!'&+P �'%(�&!�+P '(�*�,!&�P !&P , �P *��!'&P �*�P �	����AP ������AP
������AP �	��P �&�P ����@P �$%'+,P �$$P , �P &�,!'&�$P &�/+(�(�*+P P �*�P �.�!$��$�P !&P ��!,�P
*��!'&@P ��$�.!+!'&P � �&&�$+P ����++!�$�P !&P ��!,�P !&�$-��P 	��AP ���4AP �,�*P ��AP ����P �&�P
��(!,�$P��$�.!+!'&@P

P����P�0,�&���P/!*�$�++P ,�$�( '&�P ,'P , �P�!+,*!�,P +!&��P5335@P�'P ��*P , �*�P�*�P44P ,�$�( '&�P
$!&�+P !&P �+ !*'%�'AP �&�P �1'.-P E�-&2�/�F@P � �P �!+,*!�,P �N%�!$P +�*.!��P /�+P !&+,�$$��P
, *'-� P, �P+-(('*,P'�P�!+,*!�,P�-*�$P��.�$'(%�&,P�*'�*�%PE����FP��&,*�$!2��P�,P�'-&�!$P
 ���P'��!��@PP

 

+'*+ ���� �&�

2.12.1 Electricity 
P��!,�P*��!'&P!+P�'&&��,��P,'P, �P��,!'&�$P�*!�@P� �P('/�*P+-(($1P$!&�P�'&&��,+P+%�$$P,'/&P
'�P��+�%/�P�&�P��!,�P,'/&@P� �P*��!'&P*���!.�+P�$��,*!�!,1P��&�*�,��P�,P�! �*�%-*'P�!+,*!�,P
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%!&!&�@P�%�$$P+��$�P�'$�P%!&!&�P!+P�$+'P��**!��P'-,P!&P�-+�*�+�*�AP�/�&��APP�1�*-,�%�'P�&�P
�#-*-�-+!P/�*�+P!&P� �,'P�!+,*!�,@PP

!&!&�P �0($'*�,!'&P !+P -&��*/�1P !&P�1�#��-$-P .!$$���P !&P�+-%�/�P/�*�P �&�P !&P �!�'+!P
��%�P*�+�*.�P*�+(��,!.�$1P�1P�'%(�&!�+P$!#�P�'$( !&AP��+'$-,�P�&�P��&P��&M����P�'$�@P
�*,!+�&�$P%!&!&�P!+P��**!��P'-,P !&P, �P.!$$���+P'�P��,�&,�AP��$�2!�AP/��!%��!AP�1�#��-$-AP
	.-%/�AP 	#-&�-!��2!AP ��-,�AP ��H�&2'AP 	#-2!AP � �&��P �&�P �-$�%��$�@P ��*!��P �*��!'-+P
�,�$P E�FP �,�@P '(�&��P -(P �P �'*%�$P �'$�P �-1!&�P ��&,*�P �'*P P P �*,!+�&P%!&�*+P �,P�+ !*'%�'P
,'/&P!&P�-#'%��P�!+,*!�,@P

+'0 ����#!" &�
��!,�P *��!'&P  �+P �P $!%!,��P &-%��*P '�P ��.�$'(��P !&�-+,*!�+CP  �.!&�P %��!-%P !&�-+,*!�+PP
(*'��++!&�P +���P �',,'&AP �',,'&P +���P �&�P �',,'&P ($-+P +%�$$P +��$�P !&�-+,*!�+P  -$$!&�P �&�P
%!$$!&�P%�� !&�AP�*-!,P�&�P+-&�$'/�*P(*'��++!&�@P

+'1 ������� ��!�� "�
��'-,P98=P'�P*'��P&�,/'*#P!&P, �P*��!'&P�*�P(�++��$�P, *'-� '-,P, �P1��*@� �P*��!'&H+P*'��P
&�,/'*#P%��+-*�+P 9A983@:8P�%+@P� �P *'��+P �*�P�*����P !&,'P �'-*P ��,��'*!�+P&�%�$1P�*-&#P
*'��+P E:@6=FAP ���!'&�$P *'��+P E8@;=FAP �!+,*!�,P *'��+E78@4=FP �&�P �����*P *'��+E74@;=FP
*�+(��,!.�$1P'�P, �P,',�$P&�,/'*#@@P	&P,�*%+P'�P*'��P+-*����P,1(�AP7@:=P!+P,�*%��AP58=P�*�.�$AP
�&�P:3@6=P��*, @PP

������8077������!�&��"���"���!�&)"$���+��$�����!���+���%&$��&.����&��$���"!�8678 

District Grade (km) 

Trunk Regional District Feeder Total 

Geita  68 246 1,564.3 1,322 3,200.3 

Bukombe  80 51 326.9 350.9 808.8 

Chato  302 26.6 128.95 279.6 737.15 

Mbogwe 35 12 415.3 385.3 847.6 

Nyang’hwale 0 49 561 446.9 1,056.9 

Total  485 384.6 2,996.45 2,784.7 6,650.75 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 
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Nyang’hwale 924 389 535 

Total  9,199 3,626 5,573 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

80780;09 �"��&�"!����$��!�!��
	&P1��*P5345P, �P*��!'&P ��P:P.'��,!'&�$P,*�!&!&�P��&,�*+AP�$$P�'-&�P!&P��!,�P�!+,*!�,@P�&�PE4FP
/�+P�'.�*&%�&,P'/&��P�&�P9P/�*�P(*!.�,�P'/&��@P�#!$$+P+-(($!��P�1P, �P��&,�*+P !&�$-��BP
	��AP �1(!&�AP ��!$'*!&�AP ���*�,�*!�$AP �+'&*1AP �'%�+,!�P +�!�&��AP �''#�*1AP �$��,*!��$P
!&+,�$$�,!'&P�&�P���*!��,!'&@P

������807:������%&$��'&�"!�"���"��&�"!����$��!�!����!&�$%��!���$��!��%��+���%&$��&%.����&������"!�8678 

District Number of centers Total enrolment 

Public Private Total Male Female Total 

Geita  1 6 7 380 240 620 

Chato  0 0 0 0 0 0 

Bukombe 0 0 0 0 0 0 

Mbogwe 0 0 0 0 0 0 

Nyang’hwale 0 0 0 0 0 0 

Total  1 6 7 380 240 620 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 20124.2.6   

+'*2�������"� ����"� �
P��,�*P �.�!$��!$!,1P !&P , �P *��!'&P !+P +�,!+���,'*1P �+P(�*,+P '�P , �P *��!'&P �*�P �'.�*��P �1P��#�P
�!�,'*!�@P �, �*P +'-*��+P '�P /�,�*P �*�P *!.�*+AP +,*��%+AP + �$$'/P/�$$+AP �'*�P  '$�+AP *�!&/�,�*P
 �*.�+,!&�P�&�P+(*!&�+@P

2.19.1 Rural Water Supplies 
� �P��%�&�P�'*P*-*�$P/�,�*P+-(($!�+P!+P��,�*%!&��P�1P -%�&P�&�P$!.�+,'�#P('(-$�,!'&@P	&P
, �P1��*P5345P, �*�P/�*�P4A695P/�,�*P+� �%�+P�,P.�*!'-+P$�.�$+P'�P'(�*�,!'&+P, *'-� '-,P, �P
*��!'&@P ��&�P (-%(+P /�*�P , �P %'+,P ('(-$�*P �'*%P '�P /�,�*P ��$!.�*1P ,�� &'$'�1P !&P , �P
*��!'&AP ���'-&,!&�P �'*P 4A478P +� �%�+P �)-!.�$�&,P ,'P ;7@4=P '�P �$$P , �P +� �%�+P �'$$'/��P �1P
*�!&/�,�*P �*.�+,P,�� &'$'�1P/ !� P���'-&,��P�'*P539P+� �%�+P*�(*�+�&,!&�P48@4=@PP��P, �P
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!&P����*�P*��!'&P�&�P, �P+�%�P$!&�P+-(($!�+P�$��,*!�!,1P,'P� �,'AP--&��&'AP�1�%!*�%��AP
�!�'&�'P�&�P-��&2�P/�*�+@P

2.12.2 Fossil Fuels 
��,*'$�-%P (*'�-�,+P �*�P , �P%'+,P !%('*,�&,P +'-*��+P '�P $!� ,!&�P �&�*�1P !&P *-*�$P �*��+P �&�P
�.�&P !&P -*��&P �*��+@P �'++!$P �-�$+P �&�*�!2�P ,*�&+('*,AP !&�-+,*!�+P �&�P .�*!'-+P �'%%�*�!�$P
�+,��$!+ %�&,+@P � �P *��!'&P !+P +-(($!��P/!, P (�,*'$�-%P (*'�-�,+P �*'%P (*!.�,�P �'%(�&!�+@P
� �*�P�*�P:P(�,*'$�-%P�!$$!&�P+,�,!'&+P!&P, �P*��!'&@P

2.12.3 Fuel wood 
 �"'*!,1P'�P '-+� '$�+P!&P, �P*��!'&P-+�P�-�$P/''�P�!, �*P!&P�'*%P'�P�!*�/''�P'*P� �*�'�$P
�'*P�''#!&�P�&�P ��,!&�@P�+,!%�,�+P'�P*'-&�P/''�P*�)-!*�%�&,+P(�*P��(!,�P�*�P(-,P�,P5P�-�!�P
%�,�*+P (�*P 1��*@P�!.�&P *��!'&�$P ('(-$�,!'&P '�P 4A:6<A863AP , �P *��!'&P *�)-!*�+P 6@7:<P%!$$!'&P
�-�!�P%�,�*+P'�P*'-&�P/''�P,'P%��,P, !+P��%�&�@  

2.12.4 Solar Energy  
�'$�*P �&�*�1P !+P �.�!$��$�P ,'P ��/P !&�!.!�-�$+P /!, P �!&�&�!�$P ��!$!,1P ,'P !&+,�$$@P �'%�P +'$�*P
(�&�$+P  �.�P ���&P +,�,!'&��P !&P �!.�P ���'&��*1P �� ''$+P &�%�$1P 	(�*�%�+�AP &�#�2!AP
�#-*-�-+!AP�/!&�P�&�P��-$!P�!� P�� ''$@P

2.12.5 Education Sector 

80780;07 �$� �$+����""��
�*!%�*1P��-��,!'&P!+P��$!.�*��P�,P$��+,P!&P�.�*1P.!$$���P!&P, �P*��!'&P-+!&�P��-�,!'&P('$!�1P
'�P4<<8@P	&P1��*P5345P, �P*��!'&P ��P89:P(*!%�*1P+� ''$+APE889P�*�P�'.�*&%�&,NP'/&��P�&�P
44P/�*�P(*!.�,�P'/&��FP/!, P��!,�P�!+,*!�,P���'-&,!&�P�'*P6;@:=P/ !$�P�1�&�H /�$�P�!+,*!�,P
 ��P 43@6=@P ��!,�P �!+,*!�,P  ��P %'+,P '�P , �P (*!.�,�P +� ''$+@P � �,'P �!+,*!�,P  ��P 6P (*!.�,�P
+� ''$+@P�'�/�P�&�P�1�&�H /�$�P�!+,*!�,+P ��P&'P(*!.�,�P+� ''$+@PP

80780;08 �$� �$+����""��
!�$�%&$'�&'$��
	&P 1��*P 5345P �$�++*''%+P *�)-!*�%�&,P /�+P <A4<<P *��!'&N/!��@P � �P *��!'&P  ��P 6A959P
�$�++*''%+P $��.!&�P �P ���!�!,P '�P 8A8:6P �$�++*''%+P E93@9=P '�P ,',�$P *�)-!*�%�&,FP /!, P ��!,�P
�!+,*!�,P*��!+,�*!&�P, �P !� �+,P�,P97=P�'$$'/��P�1P� �,'P�,P95@9=@PP

������8079������%&$��'&�"!�"���$� �$+�%��""�����%%$"" %��+���%&$��&.����&������"!�8678 

District Requirements Existing Deficit 

Geita  4,392 1,578 2,814 

Chato  1,850 691 1,159 

Bukombe 1,031 456 575 

Mbogwe 1,002 512 490 
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Nyang’hwale 924 389 535 

Total  9,199 3,626 5,573 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 2012 

80780;09 �"��&�"!����$��!�!��
	&P1��*P5345P, �P*��!'&P ��P:P.'��,!'&�$P,*�!&!&�P��&,�*+AP�$$P�'-&�P!&P��!,�P�!+,*!�,@P�&�PE4FP
/�+P�'.�*&%�&,P'/&��P�&�P9P/�*�P(*!.�,�P'/&��@P�#!$$+P+-(($!��P�1P, �P��&,�*+P !&�$-��BP
	��AP �1(!&�AP ��!$'*!&�AP ���*�,�*!�$AP �+'&*1AP �'%�+,!�P +�!�&��AP �''#�*1AP �$��,*!��$P
!&+,�$$�,!'&P�&�P���*!��,!'&@P

������807:������%&$��'&�"!�"���"��&�"!����$��!�!����!&�$%��!���$��!��%��+���%&$��&%.����&������"!�8678 

District Number of centers Total enrolment 

Public Private Total Male Female Total 

Geita  1 6 7 380 240 620 

Chato  0 0 0 0 0 0 

Bukombe 0 0 0 0 0 0 

Mbogwe 0 0 0 0 0 0 

Nyang’hwale 0 0 0 0 0 0 

Total  1 6 7 380 240 620 

Source: Regional Commissioner’s Office, Geita 20124.2.6   

+'*2�������"� ����"� �
P��,�*P �.�!$��!$!,1P !&P , �P *��!'&P !+P +�,!+���,'*1P �+P(�*,+P '�P , �P *��!'&P �*�P �'.�*��P �1P��#�P
�!�,'*!�@P �, �*P +'-*��+P '�P /�,�*P �*�P *!.�*+AP +,*��%+AP + �$$'/P/�$$+AP �'*�P  '$�+AP *�!&/�,�*P
 �*.�+,!&�P�&�P+(*!&�+@P

2.19.1 Rural Water Supplies 
� �P��%�&�P�'*P*-*�$P/�,�*P+-(($!�+P!+P��,�*%!&��P�1P -%�&P�&�P$!.�+,'�#P('(-$�,!'&@P	&P
, �P1��*P5345P, �*�P/�*�P4A695P/�,�*P+� �%�+P�,P.�*!'-+P$�.�$+P'�P'(�*�,!'&+P, *'-� '-,P, �P
*��!'&@P ��&�P (-%(+P /�*�P , �P %'+,P ('(-$�*P �'*%P '�P /�,�*P ��$!.�*1P ,�� &'$'�1P !&P , �P
*��!'&AP ���'-&,!&�P �'*P 4A478P +� �%�+P �)-!.�$�&,P ,'P ;7@4=P '�P �$$P , �P +� �%�+P �'$$'/��P �1P
*�!&/�,�*P �*.�+,P,�� &'$'�1P/ !� P���'-&,��P�'*P539P+� �%�+P*�(*�+�&,!&�P48@4=@PP��P, �P
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!&P����*�P*��!'&P�&�P, �P+�%�P$!&�P+-(($!�+P�$��,*!�!,1P,'P� �,'AP--&��&'AP�1�%!*�%��AP
�!�'&�'P�&�P-��&2�P/�*�+@P

2.12.2 Fossil Fuels 
��,*'$�-%P (*'�-�,+P �*�P , �P%'+,P !%('*,�&,P +'-*��+P '�P $!� ,!&�P �&�*�1P !&P *-*�$P �*��+P �&�P
�.�&P !&P -*��&P �*��+@P �'++!$P �-�$+P �&�*�!2�P ,*�&+('*,AP !&�-+,*!�+P �&�P .�*!'-+P �'%%�*�!�$P
�+,��$!+ %�&,+@P � �P *��!'&P !+P +-(($!��P/!, P (�,*'$�-%P (*'�-�,+P �*'%P (*!.�,�P �'%(�&!�+@P
� �*�P�*�P:P(�,*'$�-%P�!$$!&�P+,�,!'&+P!&P, �P*��!'&@P

2.12.3 Fuel wood 
 �"'*!,1P'�P '-+� '$�+P!&P, �P*��!'&P-+�P�-�$P/''�P�!, �*P!&P�'*%P'�P�!*�/''�P'*P� �*�'�$P
�'*P�''#!&�P�&�P ��,!&�@P�+,!%�,�+P'�P*'-&�P/''�P*�)-!*�%�&,+P(�*P��(!,�P�*�P(-,P�,P5P�-�!�P
%�,�*+P (�*P 1��*@P�!.�&P *��!'&�$P ('(-$�,!'&P '�P 4A:6<A863AP , �P *��!'&P *�)-!*�+P 6@7:<P%!$$!'&P
�-�!�P%�,�*+P'�P*'-&�P/''�P,'P%��,P, !+P��%�&�@  

2.12.4 Solar Energy  
�'$�*P �&�*�1P !+P �.�!$��$�P ,'P ��/P !&�!.!�-�$+P /!, P �!&�&�!�$P ��!$!,1P ,'P !&+,�$$@P �'%�P +'$�*P
(�&�$+P  �.�P ���&P +,�,!'&��P !&P �!.�P ���'&��*1P �� ''$+P &�%�$1P 	(�*�%�+�AP &�#�2!AP
�#-*-�-+!AP�/!&�P�&�P��-$!P�!� P�� ''$@P

2.12.5 Education Sector 

80780;07 �$� �$+����""��
�*!%�*1P��-��,!'&P!+P��$!.�*��P�,P$��+,P!&P�.�*1P.!$$���P!&P, �P*��!'&P-+!&�P��-�,!'&P('$!�1P
'�P4<<8@P	&P1��*P5345P, �P*��!'&P ��P89:P(*!%�*1P+� ''$+APE889P�*�P�'.�*&%�&,NP'/&��P�&�P
44P/�*�P(*!.�,�P'/&��FP/!, P��!,�P�!+,*!�,P���'-&,!&�P�'*P6;@:=P/ !$�P�1�&�H /�$�P�!+,*!�,P
 ��P 43@6=@P ��!,�P �!+,*!�,P  ��P %'+,P '�P , �P (*!.�,�P +� ''$+@P � �,'P �!+,*!�,P  ��P 6P (*!.�,�P
+� ''$+@P�'�/�P�&�P�1�&�H /�$�P�!+,*!�,+P ��P&'P(*!.�,�P+� ''$+@PP

80780;08 �$� �$+����""��
!�$�%&$'�&'$��
	&P 1��*P 5345P �$�++*''%+P *�)-!*�%�&,P /�+P <A4<<P *��!'&N/!��@P � �P *��!'&P  ��P 6A959P
�$�++*''%+P $��.!&�P �P ���!�!,P '�P 8A8:6P �$�++*''%+P E93@9=P '�P ,',�$P *�)-!*�%�&,FP /!, P ��!,�P
�!+,*!�,P*��!+,�*!&�P, �P !� �+,P�,P97=P�'$$'/��P�1P� �,'P�,P95@9=@PP

������8079������%&$��'&�"!�"���$� �$+�%��""�����%%$"" %��+���%&$��&.����&������"!�8678 

District Requirements Existing Deficit 

Geita  4,392 1,578 2,814 

Chato  1,850 691 1,159 

Bukombe 1,031 456 575 

Mbogwe 1,002 512 490 
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	&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P !&P ��!,�P �&�P , �P +-**'-&�!&�P *��!'&+P �*�P %�!&$1P ,'P ��P
�'-&�P !&P��*!�-$,-*�P�&�P��*'N(*'��++!&�P E!&P(�*,!�-$�*P(*'��++!&�P�',,'&FAP%!&!&�AP
�!+ !&�P �&�P ,'-*!+%@P � �+�P �*�P ��+�*!���P !&P , �P �'$$'/!&�P +��,!'&+@P � �*�P �*�P
'(('*,-&!,!�+P !&P +'%�P ', �*P �!�$�+P +-� P �+P ,*�&+('*,�,!'&AP �&�P ', �*P $!� ,P
%�&-���,-*!&�@P 	,P !+P !%('*,�&,P ,'P &',�P , �,P �&1P +(��!�!�P '(('*,-&!,!�+P ��+�*!���P
��$'/P�*�P%��&,P,'P��P!$$-+,*�,!.�@P� �*�P%�1P��P', �*P'(('*,-&!,!�+P�'*P!&.�+,%�&,P
�+P/�$$@PP

,'* �� ��#�"# ��� ��#�"����
� �P��*!�-$,-*�P+��,'*AP�+P�P/ '$�P!&P��&2�&!�P �+P�&P�&&-�$P�*'/, P*�,�P'�P9=P�&�P
���'-&,+P �'*P&��*$1P �$�P , �P���P�'&,*!�-,!'&AP:3=P'�P , �P*-*�$P '-+� '$�P !&�'%�AP
�&�P��+'*�+P;3=P'�P, �P�&,!*�P/'*#�'*��@PE�	�P	&.�+,%�&,P�*'�!$�P5346N47F@P�-��!��P!,P
,'P +�1P , �,P ��*!�-$,-*�P !+P , �P %�!&P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,1P !&P ��!,�P *��!'&@P � �P
�'.�*&%�&,P  �+P !&,*'�-���P �P +(��!�$!+,P ��*!�-$,-*�$P *�.'$-,!'&P !&!,!�,!.�P &�%�$1P
�!$!%'P �/�&2�P / !� P  �+P '(�&��P -(P !&�!&!,�P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P �'*P
!&,�*�+,��P(�*,!�+@P

���!,!'&�$$1AP+�.�*�$P*��'*%+P �.�P���&P-&��*,�#�&P!&P, !+P+��,'*P+-� P�+P�P*�.!�/P
'�P$�&�P$�/+P,'P�$$'/P�'*P$'&�P,�*%P$��+�+P�'*P�'*�!�&P�'%(�&!�+P�&�P*����!&!&�P, �P
*'$�P '�P �'.�*&%�&,P �&�P (*!.�,�P +��,'*P , �,P �$$'/P �'*P , �P $�,,�*P ,'P (�*,!�!(�,�P !&P
(*'�-�,!'&AP(*'��++!&�AP�&�P(-�$!�P+-(('*,P�-&�,!'&+@PP

� �P��!,�P ��*!�-$,-*�$P +��,'*P �'&,*!�-,�+P%'*�P , �&P :6=P '�P , �P *��!'&H+P ���P �&�P
%'*�P , �&P::=P'�P , �P*��!'&P $��'*P �'*��P��(�&�+P'&P��*!�-$,-*�P �'*P !,+P��*&!&�+@P 	,P
 �+P��.'*��$�P�$!%�,!�P�'&�!,!'&+P/ !� P�$$'/P, �P�*'/, P'�P�P/!��P.�*!�,1P'�P�', P
�''�P�&�P��+ P�*'(+@P� �P!&+!�&!�!��&,P�0(�&+!'&P'�P�-$,!.�,��$�P�*��P!+P�,,*!�-,��P,'P
!&���)-�,�P�(($!��,!'&P'�P%'��*&P��*!�-$,-*�$P%�, '�+@PP

,'+ ���!��!�"����$�!"�������"�(!��� ��#�"# ���!��"� �
� ��!,�P���!'&P!+P�+,!%�,��P,'P �.�P4A735A<33P �P'�P(',�&,!�$$1P�-$,!.�,��$�P$�&�@P

� �P �*��P-&��*P �-$,!.�,!'&P '/�.�*AP  �+P���&P �.�*��!&�P :;3A439P �@P� !+P !+P
�)-!.�$�&,P,'P88@9=P�&�P �+P&',P���&P�0(�&�!&�P+!�&!�!��&,$1@-

� �*#�,P '(('*,-&!,1BP /!, P �P *�(!�$1P �*'/!&�P ('(-$�,!'&P �&�P *!+!&�P !&�'%�+AP , �P
%�*#�,P�'*P��*!�-$,-*�$P(*'�-��P!&P��&2�&!�P!+P�+,!%�,��P�,P9=P(@�@P

� � �P -+�P '�P '*��&!�P ��*,!$!2�*P +-� P �+P %�&-*�AP �'%('+,P �&�P $��-%�+P

(�*,!�-$�*$1P !&P  !� $�&�P �*��+AP !+P  !� $1P *��'%%�&���P �&�P �%( �+!2��P !&P
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4A695P *-*�$P/�,�*P +-(($1P +� �%�+P 7<6P/�*�P !&P�'�/�P�!+,*!�,AP ���'-&,!&�P �'*P 69=P'�P �$$P
+ �*�+P'�P+� �%�+P!&P, �P*��!'&P�&�P!,P/�+P, �P !� �+,@  
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	�������--
	&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P !&P ��!,�P �&�P , �P +-**'-&�!&�P *��!'&+P �*�P %�!&$1P ,'P ��P
�'-&�P !&P��*!�-$,-*�P�&�P��*'N(*'��++!&�P E!&P(�*,!�-$�*P(*'��++!&�P�',,'&FAP%!&!&�AP
�!+ !&�P �&�P ,'-*!+%@P � �+�P �*�P ��+�*!���P !&P , �P �'$$'/!&�P +��,!'&+@P � �*�P �*�P
'(('*,-&!,!�+P !&P +'%�P ', �*P �!�$�+P +-� P �+P ,*�&+('*,�,!'&AP �&�P ', �*P $!� ,P
%�&-���,-*!&�@P 	,P !+P !%('*,�&,P ,'P &',�P , �,P �&1P +(��!�!�P '(('*,-&!,!�+P ��+�*!���P
��$'/P�*�P%��&,P,'P��P!$$-+,*�,!.�@P� �*�P%�1P��P', �*P'(('*,-&!,!�+P�'*P!&.�+,%�&,P
�+P/�$$@PP

,'* �� ��#�"# ��� ��#�"����
� �P��*!�-$,-*�P+��,'*AP�+P�P/ '$�P!&P��&2�&!�P �+P�&P�&&-�$P�*'/, P*�,�P'�P9=P�&�P
���'-&,+P �'*P&��*$1P �$�P , �P���P�'&,*!�-,!'&AP:3=P'�P , �P*-*�$P '-+� '$�P !&�'%�AP
�&�P��+'*�+P;3=P'�P, �P�&,!*�P/'*#�'*��@PE�	�P	&.�+,%�&,P�*'�!$�P5346N47F@P�-��!��P!,P
,'P +�1P , �,P ��*!�-$,-*�P !+P , �P %�!&P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,1P !&P ��!,�P *��!'&@P � �P
�'.�*&%�&,P  �+P !&,*'�-���P �P +(��!�$!+,P ��*!�-$,-*�$P *�.'$-,!'&P !&!,!�,!.�P &�%�$1P
�!$!%'P �/�&2�P / !� P  �+P '(�&��P -(P !&�!&!,�P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P �'*P
!&,�*�+,��P(�*,!�+@P

���!,!'&�$$1AP+�.�*�$P*��'*%+P �.�P���&P-&��*,�#�&P!&P, !+P+��,'*P+-� P�+P�P*�.!�/P
'�P$�&�P$�/+P,'P�$$'/P�'*P$'&�P,�*%P$��+�+P�'*P�'*�!�&P�'%(�&!�+P�&�P*����!&!&�P, �P
*'$�P '�P �'.�*&%�&,P �&�P (*!.�,�P +��,'*P , �,P �$$'/P �'*P , �P $�,,�*P ,'P (�*,!�!(�,�P !&P
(*'�-�,!'&AP(*'��++!&�AP�&�P(-�$!�P+-(('*,P�-&�,!'&+@PP

� �P��!,�P ��*!�-$,-*�$P +��,'*P �'&,*!�-,�+P%'*�P , �&P :6=P '�P , �P *��!'&H+P ���P �&�P
%'*�P , �&P::=P'�P , �P*��!'&P $��'*P �'*��P��(�&�+P'&P��*!�-$,-*�P �'*P !,+P��*&!&�+@P 	,P
 �+P��.'*��$�P�$!%�,!�P�'&�!,!'&+P/ !� P�$$'/P, �P�*'/, P'�P�P/!��P.�*!�,1P'�P�', P
�''�P�&�P��+ P�*'(+@P� �P!&+!�&!�!��&,P�0(�&+!'&P'�P�-$,!.�,��$�P�*��P!+P�,,*!�-,��P,'P
!&���)-�,�P�(($!��,!'&P'�P%'��*&P��*!�-$,-*�$P%�, '�+@PP

,'+ ���!��!�"����$�!"�������"�(!��� ��#�"# ���!��"� �
� ��!,�P���!'&P!+P�+,!%�,��P,'P �.�P4A735A<33P �P'�P(',�&,!�$$1P�-$,!.�,��$�P$�&�@P

� �P �*��P-&��*P �-$,!.�,!'&P '/�.�*AP  �+P���&P �.�*��!&�P :;3A439P �@P� !+P !+P
�)-!.�$�&,P,'P88@9=P�&�P �+P&',P���&P�0(�&�!&�P+!�&!�!��&,$1@-

� �*#�,P '(('*,-&!,1BP /!, P �P *�(!�$1P �*'/!&�P ('(-$�,!'&P �&�P *!+!&�P !&�'%�+AP , �P
%�*#�,P�'*P��*!�-$,-*�$P(*'�-��P!&P��&2�&!�P!+P�+,!%�,��P�,P9=P(@�@P

� � �P -+�P '�P '*��&!�P ��*,!$!2�*P +-� P �+P %�&-*�AP �'%('+,P �&�P $��-%�+P

(�*,!�-$�*$1P !&P  !� $�&�P �*��+AP !+P  !� $1P *��'%%�&���P �&�P �%( �+!2��P !&P
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4A695P *-*�$P/�,�*P +-(($1P +� �%�+P 7<6P/�*�P !&P�'�/�P�!+,*!�,AP ���'-&,!&�P �'*P 69=P'�P �$$P
+ �*�+P'�P+� �%�+P!&P, �P*��!'&P�&�P!,P/�+P, �P !� �+,@  
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��!,�P���!'&P  �+P ��*%�*#��P ��'-,P 633A333P��P �*�2!&�P $�&�P/!, P 4@4P%!$$!'&P ��,,$�AP ��'-,P
833A333P �'�,+P �&�P 433A333P + ��(@P � !+P (*�+�&,+P �&P �0��$$�&,P '(('*,-&!,1P !&P $!.�+,'�#P
(*'�-�,!'&P!&P, �P*��!'&@P

3.4.1  Reasons for Investing in Livestock 
� � �P �$!%�,�P '�P , �P *��!'&P �$+'P ��.'*+P �*'/, P '�P !%(*'.��P ��!*1P �*���P

(�*,!�-$�*$1P(*'%',!'&P'�P��!*1P��,,$�P, *'-� P�*'++P�*���!&�@P
� P�.�!$��!$!,1P '�P �*�2!&�P $�&�P E64<A366P ��FP �&�P �.�!$��!$!,1P '�P 4A455A957P

!&�!��&'-+PE���-P�&�P�&#'$�FP��,,$�AP7<:A::7P�'�,+P�&�P439A668P+ ��(@P
� P�.�!$��!$!,1P'�P$!.�+,'�#P!&�*�+,*-�,-*�PEP5P��%+AP96P� �*�'�$P��%+AP4;P�*�+ �+AP

7<P��,,$�P�!(+P�&�PP56P+$�-� ,�*P+$��+F@P
� �&P!&�*��+!&�P('(-$�,!'&P+!2�AP-*��&!2�,!'&AP�&�P*!+!&�P !&�'%�P $�.�$+P��*'++P

��*!��P �.�P�''+,��P, �P��%�&�P�'*P%��,@P
� ��&2�&!�H+P(�*P��(!,�P�'&+-%(,!'&P'�P%��,P!+P�0(��,��P,'P,*!($�P�1P5363P
� �-**�&,P!&�*��+�+P!&P$!.�+,'�#P+-(($1P/!$$P&',P��P��$�P,'P%��,P�-,-*�P��%�&�P

�&�P$�*��P+��$�P!&.�+,%�&,P!+P&�����P,'P(*'.!��P,�� &!��$P+#!$$+P�&�P��(!,�$P,'P
*-&P*�&� �+AP����$',+AP���,,'!*+AP%��,P(*'��++'*+AP�&�P,�&&�*!�+@PP

3.4.2 Specific areas for Investing in Livestock 
�

90:0807 �%&����%� �!&�"��$�!���!��"#�$�&�"!%��
� �P �+,��$!+ %�&,P '�P &�/P $!.�+,'�#P +�,,$�%�&,P �*��+P �&�P !%(*'.�%�&,P '�P (�+,-*�P
(*'�-�,!'&P+ '-$�P��P,�#�&P!&,'P���'-&,@P� �P�+,��$!+ %�&,P'�P�&!%�$P��,,�&!&�P�&�P
(*'%',!'&P �'&,*��,P ��*%!&�P  �+P (',�&,!�$P ,'P +,!%-$�,�P �*'/, P '�P $!.�+,'�#P
(*'�-�,!'&@P

P

90:0808 ���!%��!��	���%��!�����&��$��$"��%%�!��
!�'%&$��%�
��&2�&!�P �+P�P(',�&,!�$P,'P(*'�-��P6@;P%!$$!'&P�'�,P+#!&AP4P%!$$!'&P+ ��(P+#!&P�&�P
5@;P%!$$!'&P��,,$�P !��+P��� P1��*@P	&�-+,*1P+,�#� '$��*+P�++�*,P, �,P��,,�*P �&�$!&�P'�P
+#!&P �&�P  !��+P �'-$�P  �$(P !&P �& �&�!&�P $��, �*H+P *'$�P !&P &�,!'&�$P �''�P +��-*!,1AP
�*!&�!&�P �'/&P ('.�*,1P �&�P !&�*��+!&�P *-*�$P �%($'1%�&,P *�,�@P 	&.�+,!&�P !&P
%�� !&�*1P �&�P �)-!(%�&,P !&P , !+P +-�N+��,'*P  �+P (*'+(��,+P �-�P ,'P �.�!$��!$!,1P '�P
 !��+P?P+#!&+P�&�P -%�&P$��'*P�'*��@P	&.�+,%�&,P'(('*,-&!,!�+P�*�P�$+'P�.�!$��$�P!&P
,�&&!&�P���!$!,!�+@P
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3.3.1 Irrigation farming 
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3.3.2 Horticulture 
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3.4.1  Reasons for Investing in Livestock 
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3.4.2 Specific areas for Investing in Livestock 
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3.3.1 Irrigation farming 
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3.3.2 Horticulture 
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3.6.1 Reasons for investing in minerals 
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3.6.2 Specific Opportunities for Investments in Geita’s Minerals 
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3.5.2 Geita’s specific natural resources investment opportunities 
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3.6.1 Reasons for investing in minerals 
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3.6.2 Specific Opportunities for Investments in Geita’s Minerals 
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3.5.2 Geita’s specific natural resources investment opportunities 
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3.8.1 Specific Trade Opportunities 
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+�*.!��+AP '*P +%�$,!&�MP *��!&!&�P �&�P �0($'*�,!'&P '�P &�/P �*��+P /!, P %!&�*�$+P �@�@P
�!*�'*&�P��'( 1+!��$P+-*.�1+P

,'0 � ��!�� "�������� �!" #�"# ���
� �*�P �+P���&P+-+,�!&��P���'*,P�1P , �P��&2�&!�&P�'.�*&%�&,P ,'P�*��,�P�++�&,!�$P ,*�&+('*,P
!&�*�+,*-�,-*�P�&�P+�*.!��+P,'P!%(*'.�P'.�*�$$P����++!�!$!,1P!&P, �P�'-&,*1P�&�P�,,*��,P�'*�!�&P
�!*��,P!&.�+,%�&,@P�'/�.�*AP, �*�P!+P+,!$$P%'*�P,'P��P�'&�P!&P, !+P+��,'*@P

3.7.1 Reasons for investing in Transportation 
� 	&+,!,-,!'&�$P +��,'*P *��'*%+P , �,P  �.�P '(�&��P -(P �.�&-�+P �'*P (*!.�,�P +��,'*P

(�*,!�!(�,!'&P!&P, �P,*�&+('*,P+��,'*P

� �'-&�P�'.�*&%�&,P($�&+P,'P��.�$'(P, �P+��,'*P!&P�!.�P1��*P( �+�+P

� � �P*��!'&P!+P�P��,�/�1P�'*P�*'++P�'*��*P,*���P,'P$�&�$'�#��P�'-&,*!�+PP

3.7.2 Specific Opportunities in the Transportation Sector  
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��#�P�*�&+('*,P�'-$�P��P, �P� ��(�+,P/�1P,'P%'.�P��*�'P�&�P�''�+P,'P�&�P�*'%P, �P
*��!'&@P ��&��P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P �0!+,P !&P , �P ��.�$'(%�&,P '�P , �P  !+,'*!��$P
('*,P'�P�1�%!*�%��AP� �,'AP-��&2�AP�#'%�P�&�P�-&�/�@P���'&�$1AP!&.!,�,!'&P'�P
, �P (*!.�,�P +��,'*P ,'P !&.�+,P !&P ��*�'P �&�P (�++�&��*P .�++�$+P , *'-� P (-�$!�N(*!.�,�P
(�*,&�*+ !(P%'��$P!+P$'&�P'.�*�-�@P�'%�P�!�*�+P�&�P%','*!2��P$'��$P.�++�$+P�*�P-+��P
,'P ��**1P (�'($�P �&�P ��*�'P ��*'++P ��#�P �!�,'*!�@P � �P �-&�/�P �'*,P $'��,��P ��'-,P
73#%P �*'%P ��!,�P ,'/&P &���+P ,'P ��P *� ��!$!,�,��@P �-*, �*AP %'*�P !&.�+,%�&,P
'(('*,-&!,!�+P�0!+,P!&BP�'&+,*-�,!'&P�&�P(*'.!+!'&P'�P/�,�*P,*�&+('*,P+�*.!��+P,'P, �P
*��!'&P (*'.!��P �&P �0��$$�&,P '(('*,-&!,1P �'*P !&.�+,'*+CP �-(($1P �&�P '(�*�,!'&P '�P
$-0-*1P %�*!&�P ��+,P ��**!�+CP �0(�&+!'&P '�P , �P ('*,P �&�P (*'.!�!&�P + !(+P �'�#!&�P
���!$!,1@P
-
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(*�+�&,+P �0��$$�&,P '(('*,-&!,!�+P �'*P !&.�+,%�&,P !&P , �P ,*�&+('*,P !&�-+,*1@P �'%�P '�P
, �P #�1P !&.�+,%�&,P �*��+P !&�$-��BP �'&+,*-�,!'&P �&�P %�!&,�&�&��P '�P *�$!��$�P *'��P
&�,/'*#P /!, !&P �&�P +-**'-&�!&�P , �P *��!'&CP �&�P *'��P *� ��!$!,�,!'&P �&�P
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90<0809 ��$�&$�!%#"$&/�
� �P *��!'&P $��#+P �&P !&,�*&�,!'&�$P �!*('*,P / !� P �'-$�P +,!%-$�,�P �0('*,P '*!�&,��P
��*!�-$,-*�$P (*'�-�,!'&P �'*P  !� P (*!��P +-� P �+P (!&��(($�+@P � �P ,'-*!+%P +��,'*P
��.�$'(%�&,P �$+'P ��(�&�+P '&P �0!+,�&��P '�P +-� P �P +,�,�P '�P , �P �*,P ��,�/�1P ,'P , �P
*��!'&@P��1P+,*�,��!�P!&.�+,%�&,P�*��+P�*�BP	&.�+,%�&,P!&P�'&+,*-�,!'&P'�P�&P�!*('*,CP
�*'.!+!'&P'�P�!*P� �*,�*P�&�P�'%%�*�!�$P�!*P+�*.!��+P$!#�P��,�*!&�CP�&�P�'&+,*-�,!'&P'�P
�&P�!*�*��,P%�!&,�&�&��P �&��*AP�&�P/�*� '-+�P�'%($�0P�&�P�0 !�!,!'&P��&,*�@PP
P

,'1 � �����������#!" &�
� �P+��,'*P �+P+ '/&P+,���1P�*'/, P'.�*P, �P1��*+AP*��!+,�*!&�P�&P�&&-�$P�*'/, P'�P
7=P �&�P �P +%�$$P �'&,*!�-,!'&P ,'P���P E;=F@P � �P +��,'*P !+P , !*�P !&P ��	P �'&,*!�-,!'&P
��,�*P ��*!�-$,-*�P �&�P ,'-*!+%@P �*�+�&,P ��,!.!,!�+P !&�$-��P %�&-���,-*!&�P '�P +!%($�P
�'&+-%�*P�''�+P$!#�P�''�AP��.�*���+AP,�0,!$�+P�&�P/''�P(*'�-�,+@P
P
P
�'$$'/!&�P , �P *���&,P ��.�$'(%�&,+P !&P%!&!&�P �&�P ��*!�-$,-*�$P +��,'*+P !&P , �P *��!'&AP !,P !+P
�0(��,��P, �,P, �P$�.�$P'�P��(!,�$P/!$$P!&�*��+�@P� !+P/!$$P!&�-��P(�'($�P,'P+�.�P�&�P-+�P, �!*P
+�.!&�+P ,'P �0(�&�P , �!*P ��'&'%!�P ��,!.!,!�+P(*'.!�!&�P!&.�+,'*+P/!, P�%($�P'(('*,-&!,!�+P
,'P�&����P!&P!&�-+,*!�$P(*'�-�,!'&P�'*P�'%�+,!�P�&�P!&,�*&�,!'&�$P�'&+-%(,!'&@P
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3.8.1 Specific Trade Opportunities 

90=0707 �$"%%��"$��$�&$����
�*���P.'$-%�P/!$$P !&�*��+�P�+P�P*�+-$,P'�P*��!'&�$P�&�P�*'++P�'*��*P,*���P�&�P	&.�+,%�&,+@P
� �P ��*!�-$,-*�$AP �!.�+,'�#P �&�P !&!&�P +��,'*+P /!$$P  �.�P �P  !� P ��%�&�P !&P , �P �*'++P
�'*��*P ,*���P�&�P, !+P/!$$P!&�*��+�P, �P.'$-%�P'�P,*���P/!, P!,+P&�!� �'*+P�/�&��AP�-*-&�!P
�&�P���&��@P

90=0708 �"!%&$'�&�"!�"����$���"!��� �$��&�
����-+�P'�P!,+P+,*�,��!�P$'��,!'&PE�$'+�*P,'P�/�&��AP�-*-&�!P�&�P���&��FAP�P�'&+,*-�,!'&P'�P�P
*��!'&�$P%�*#�,P,'P�& �&��P,*���P!&P, �P*��!'&P!+P�&P!���$P !&.�+,%�&,P'(('*,-&!,1P, *'-� P
(*!.�,�N(-�$!�P(�*,&�*+ !(P%'��$@P
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 �+,��$!+ %�&,P'�P�'$�P*��!&�*1P��,!.!,!�+CP

 �+,��$!+ %�&,P '�P .�$-�P �����P ��,!.!,!�+P (�*,!�-$�*$1P "�/�$$�*1P %�&-���,-*!&�P E�@�@P
$�(!��*1AP�-,,!&�AP('$!+ !&�AP�,�FCPP

 !&�*�$P (*'��++!&�P �&�P +-(($1P '�P %!&!&�P +�*.!��+P +-� P �+P �*!$$!&�AP $��'*�,'*1P
+�*.!��+AP '*P +%�$,!&�MP *��!&!&�P �&�P �0($'*�,!'&P '�P &�/P �*��+P /!, P %!&�*�$+P �@�@P
�!*�'*&�P��'( 1+!��$P+-*.�1+P

,'0 � ��!�� "�������� �!" #�"# ���
� �*�P �+P���&P+-+,�!&��P���'*,P�1P , �P��&2�&!�&P�'.�*&%�&,P ,'P�*��,�P�++�&,!�$P ,*�&+('*,P
!&�*�+,*-�,-*�P�&�P+�*.!��+P,'P!%(*'.�P'.�*�$$P����++!�!$!,1P!&P, �P�'-&,*1P�&�P�,,*��,P�'*�!�&P
�!*��,P!&.�+,%�&,@P�'/�.�*AP, �*�P!+P+,!$$P%'*�P,'P��P�'&�P!&P, !+P+��,'*@P

3.7.1 Reasons for investing in Transportation 
� 	&+,!,-,!'&�$P +��,'*P *��'*%+P , �,P  �.�P '(�&��P -(P �.�&-�+P �'*P (*!.�,�P +��,'*P

(�*,!�!(�,!'&P!&P, �P,*�&+('*,P+��,'*P

� �'-&�P�'.�*&%�&,P($�&+P,'P��.�$'(P, �P+��,'*P!&P�!.�P1��*P( �+�+P

� � �P*��!'&P!+P�P��,�/�1P�'*P�*'++P�'*��*P,*���P,'P$�&�$'�#��P�'-&,*!�+PP

3.7.2 Specific Opportunities in the Transportation Sector  

90<0807 ��&�$��$�!%#"$&�
��#�P�*�&+('*,P�'-$�P��P, �P� ��(�+,P/�1P,'P%'.�P��*�'P�&�P�''�+P,'P�&�P�*'%P, �P
*��!'&@P ��&��P !&.�+,%�&,P '(('*,-&!,!�+P �0!+,P !&P , �P ��.�$'(%�&,P '�P , �P  !+,'*!��$P
('*,P'�P�1�%!*�%��AP� �,'AP-��&2�AP�#'%�P�&�P�-&�/�@P���'&�$1AP!&.!,�,!'&P'�P
, �P (*!.�,�P +��,'*P ,'P !&.�+,P !&P ��*�'P �&�P (�++�&��*P .�++�$+P , *'-� P (-�$!�N(*!.�,�P
(�*,&�*+ !(P%'��$P!+P$'&�P'.�*�-�@P�'%�P�!�*�+P�&�P%','*!2��P$'��$P.�++�$+P�*�P-+��P
,'P ��**1P (�'($�P �&�P ��*�'P ��*'++P ��#�P �!�,'*!�@P � �P �-&�/�P �'*,P $'��,��P ��'-,P
73#%P �*'%P ��!,�P ,'/&P &���+P ,'P ��P *� ��!$!,�,��@P �-*, �*AP %'*�P !&.�+,%�&,P
'(('*,-&!,!�+P�0!+,P!&BP�'&+,*-�,!'&P�&�P(*'.!+!'&P'�P/�,�*P,*�&+('*,P+�*.!��+P,'P, �P
*��!'&P (*'.!��P �&P �0��$$�&,P '(('*,-&!,1P �'*P !&.�+,'*+CP �-(($1P �&�P '(�*�,!'&P '�P
$-0-*1P %�*!&�P ��+,P ��**!�+CP �0(�&+!'&P '�P , �P ('*,P �&�P (*'.!�!&�P + !(+P �'�#!&�P
���!$!,1@P
-
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(*�+�&,+P �0��$$�&,P '(('*,-&!,!�+P �'*P !&.�+,%�&,P !&P , �P ,*�&+('*,P !&�-+,*1@P �'%�P '�P
, �P #�1P !&.�+,%�&,P �*��+P !&�$-��BP �'&+,*-�,!'&P �&�P %�!&,�&�&��P '�P *�$!��$�P *'��P
&�,/'*#P /!, !&P �&�P +-**'-&�!&�P , �P *��!'&CP �&�P *'��P *� ��!$!,�,!'&P �&�P



Geita Region: Investment Profile 2013

42
���

�

5 ��������D���D���	�	���	��D
D

$'# ����������*	���!*���*�����������*
��'3�'"�T(���+,T�T0�%%Q��%�'���T�'�T�(&)�-"-"/�T)��$� �T(�T�",��%T"'��'-"/�,T"'T"'/�,-&�'-AT
	'/�,-&�'-,T "'T ��'3�'"�T �+�T  .�+�'-���T � �"',-T '�-"('�%"3�-"('T �'�T �1)+()+"�-"('AT �!�T
�(%%(0"' T)(%"�"�,T �'�T %� ",%�-"('T �"&T -(T �('-+"�.-�T -(T �T ��--�+T "'/�,-&�'-T �'/"+('&�'-T "'T
��'3�'"�BT"'�%.�"' T��"-�T�� "('CT

� ��* %$�"D 	$,�)*#�$*D �%" �/D CT 	,T �T �(/�+'&�'-T ,-�-�&�'-T ,�--"' T (.-T ��/(+��%�T
�('�"-"(',T -(T "'/�,-(+,BT -!�T "'/�,-&�'-T )(%"�2T (�#��-"/�,T �'�T ,-+�-� "�,T �'�T ",,.�,T
'�����T"'T)+(&(-"' T�'�T+�-�"'"' T"'/�,-&�'-T"'T-!�T�(.'-+2CT

� ��$0�$ �D 	$,�)*#�$*D ��*D RT �"/�,T )(0�+,T -(T �A	A�T -(T �((+�"'�-�BT )+(&(-�T �'�T
���"%"-�-�T "'/�,-&�'-T "'T ��'3�'"�T -( �-!�+T 0"-!T ��/","' T -!�T �(/�+'&�'-T ('T
"'/�,-&�'-T)(%"�2T�'�T+�%�-��T&�--�+,BT

� �+) $�))D�$, (%$#�$*D�*(�$�*��$ $�D�%(D��$0�$ �D?����@DRT�T&.%-"T�('(+T�.'���T
)+( +�&&�T �"&��T �-T 0(+$"' T 0"-!T -!�T �(/�+'&�'-T �'�T (-!�+T ,-�$�!(%��+,T "'T
�.,"'�,,T-(T�%"&"'�-�T!.+�%�,T-(T.'��+-�$"' T�.,"'�,,T�'�T"'/�,-&�'-T"'T��'3�'"�T,(T
�,T-(T�('-+"�.-�T-(0�+�,T)(/�+-2T�%%�/"�-"('T���(+-,BT

� ��* %$�"D�%" � �)DRT��%�/�'-T���-(+T�(%"�"�,T�+�T"'T)%���T-(T ."��T"'-�+/�'-"(',T"'T-!�T
+�%�/�'-T�+��,AT T��-"('�%T�(+�,-T�(%"�2T E5==<FBT���T$��)"' T�(%"�2T E5==<FBT �&�%%T �'�T
��".&T�'-�+)+",�,T��/�%()&�'-T�(%"�2T E6447FBT��-"('�%T��'�T�(%"�2T E5==9FBT��'�T
��-TE5===FBT�"%%� �T��'�T��-TE5===FT�'�T"'"' T��-TE5==<FT�+�T+�%�/�'-T-(T��/�%()T-!�T
�",-+"�-T	'/�,-&�'-T�+(�"%�TE�	�FBTT

� �#�""D �$�D �� +#D �$*�(&( )�)D ?��)@D ��,�"%&#�$*D �%" �/D CT �'�(.+� �,T
"'/�,-&�'-,T"'T,&�%%T�'�T&��".&T�'-�+)+",�,BT0!"�!T�(.%�T��T+.+�%T-(T�('-+"�.-�T-(T
)(/�+-2T �%%�/"�-"('T ���(+-,AT T ��"-�T �� "('T !�,T �T  +��-�+T )(-�'-"�%T -(T )+(&(-�T -!�T
��/�%()&�'-T(�T,.�!T��,BT

� ��( �+"*+(�"D�$�D� ,�)*%�!D�%" �/DRT	,T ��+��T-(0�+�,T)(/�+-2T�%%�/"�-"('T�'�T�"&,T
�-T �--�"'"' BT �&(' T (-!�+T -!"' ,BT "'�+��,��T ,-�'��+�,T (�T %"/"' T "'T +.+�%T �+��,BT
"'�+��,��T �(+�" 'T �1�!�' �T ��+'"' ,T �'�T "'�+��,��T )+(�.�-"('T ��)��"%"-2T �&(' T
)�()%�T"'T-!�T,��-(+BT

�  $ $�D �%" �/=D  $ $�D ��*D ?2::9@D �$�D �+ ��" $�)T RT �.-%"'�,T !(0T&"'"' T �(.%�T
"&)+(/�T-!�T��('(&2T�'�T-!�T�('�"-"(',T(�T -!�T+.+�%T)().%�-"('T�'�T "-T�'�(.+� �,T
)�+-"�")�-"('T "'T &"'"' T ��-"/"-"�,T -(T �%%T �'-+�)+�'�.+,T 0"-!T ��)"-�%AT T �&�%%T ,��%�T
&"'"' T��-"/"-"�,T�+�T�%,(T�(',"��+��ATT

��'3�'"�T�(/�+'&�'-T0"-!T"-,T	'/�,-&�'-T	'��'-"/�T�-+�-� "�,BT"'T2��+T6447P6448T+��.���T�T
'.&��+T(�T-�1�,T-!�-T0�+�T�'T(�,-��%�T-(T"'/�,-&�'-ATT�(',�*.�'-%2BT-!�T�� "('T-!+(. !T"-,T
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��'3�'"�BT"'�%.�"' T��"-�T�� "('CT

� ��* %$�"D 	$,�)*#�$*D �%" �/D CT 	,T �T �(/�+'&�'-T ,-�-�&�'-T ,�--"' T (.-T ��/(+��%�T
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5.1.2 Value Added Tax (VAT) 
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5.1.3  VAT Deferment:  
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5.1.4 VAT Refunds:  
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5.1.5 Taxes on profits and income 
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5.1.2 Value Added Tax (VAT) 
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5.1.4 VAT Refunds:  
���T+��.'�,T�+�T&���T�"-!�+T0"-!"'T74T��2,T(+T:T&('-!,T�+(&T-!�T�.�T��-�T��)�'�"' T('T
-!�T -2)�T (�T -�1)�2�+AT �� .%�+T +�)�2&�'-T -+���+,T %"$�T �1)(+-�+,T ��'T �%�"&T -!�"+T +��.'�,T
0"-!"'T 74T ��2,T 0!"%�T (-!�+T -+���+,T ��'T  �-T -!�"+T +��.'�,T ��-�+T ,"1T E:FT &('-!,AT �!�+�T �+�T
/�+"(.,T  ((�,T �'�T ,�+/"��,T -!�-T �+�T �"-!�+T 3�+(T +�-��BT ,.�!T �,T �1)(+-,T (+T���T �1�&)-"('BT
,.�!T�,T!��%-!T,.))%"�,T�'�T -(.+",-,T ,�+/"��,AT�!�T���T��,$T�-T�	�T0"%%T)+(/"��T -!�T %",-T(�T
 ((�,T�'�T,�+/"��,T��%%"' T.'��+T-!�,�T��-� (+"�,T�,T0�%%T�,T-!(,�T0"-!T,)��"�%T+�%"��AT

T
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